Referat af kredsbestyrelsesmøde den 16. februar 2022

Dato:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

Onsdag den 16. februar 2022
DJ
Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP)
og Lene Ambro Kragh (LAK)
Martin Hjort, Niels Peter Arskog, Ronja Pilgaard, Kristian Westfall og
Deniz Serinci

Mødeleder: Frederik M. Juel
Dirigent:

Maj Munk

Referent:

Mette Eeg

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat
1.1 – Referatet fra 19. januar 2022 blev godkendt

2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi
OSP: Årsregnskab 2021 skulle vi have haft 40 dage fra årsskiftet jf. aftalen med DJ. Vi har endnu
engang ikke modtaget årsregnskabet rettidigt. OSP har rykket for regnskabet hos bogføreren
men rykker igen og denne gang til Peter Reich. Elon Cohn er også adviseret om kommende
bilagsgennemgang og vi har modtaget den glædelige nyhed om, at EC modtager genvalg.
- Budget 2022
Budgetgennemgang ved OSP. OSP præsenterer budgettet på GF.
- Ny revisor i stedet for Niels Harder
OSP: Vi har fået 2 tilbud på revisionsopgaven. Den ene tilbudsgiver er dog efterfølgende
sprunget fra, da de har mandskabsmangel. Vi går med det firma, som DJ har anbefalet (RI
Revision) og som også kan levere deres ydelser elektronisk. Det gamle revisionsfirma kontaktes
med henblik på overdragelse af revisionsopgaven inden generalforsamlingen.
Ansvarlig: OSP/FMJ

3. Sager i Kredsen
3.1 - Nyt medlem til Kristian Dahl
- Status på nye medlemmer. Ny i udvalget er Miriam Zesler. Vi mangler stadig et nyt medlem
og har en forespørgsel ude.
- Herudover hvem vi spørger til at være med i udvalget. Vi udskyder punktet til næste møde.

3.2 - Generalforsamling
- Tidspunkt den 9. marts
- Sted: Arbejdermuseet
- Dirigent: Linda Garlov
- Fotograf og/eller tegner til GF.
- Referent Charlotte Geckler
- Underholdning (sang – aftale er på plads)
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, uafklaret
Deniz Serinci er ikke på valg men trækker sig grundet arbejdspres.
FMJ kontakter KW for at høre, om han genopstiller til bestyrelsen.
3.3 – Beretning
FMJ: Udkast til beretning
Beretningen finpudses og bl.a. skal webinarer omtales. Webinarer må ikke stå alene, da vi
vægter netværksmøderne i fysisk form højt. Kombinationen med webinarer og fysiske møder vil
fortsat være en del af repertoiret på dette års arrangementer.
3.4.- Tidsplan for GF
Vi tjekker tidsplanen op i forhold til det musikalske indslag. Ansvarlig: FMJ
3.5 - Forslag til GF
- Vi har forslag om uændret kontingent på 20 kroner
- Vi har forslag om, at vi bruger 20 kroner pr. medlem til Safety Fonden
3.6 - Evaluering af afholdte arrangementer
Problem med at få en Mac koblet på hos Kosmopol. ME følger op.
Vigtigt at bestyrelsens kontaktpersoner kommer tidligt og er klar på opgaven med at krydse af.
3.7 - Kommende arrangementer
Vi genindfører no-show-fee på kr. 100 pr. 1. april på medlemsarrangementerne.





23. februar, Webinar: 10 råd om datasikkerhed for journalister, kl. 17 – 17.45
25. februar, D&D med Cavling-vinderne 2021, kl. 17 – 18 på Christian IV.
Kontaktperson: FMJ
24. februar, Webinar: Hvad bør journalister vide om webtrafik, kl. 17 – 18
17. marts, Få styr på de nye mobil-apps, kl. 17 – 19 hos Kosmopol
Kontaktpersoner: FMJ + MM





3. marts, Paneldebat om sexchikane i mediebranchen, kl. 17 -19 i Cinemateket.
Kontaktpersoner: FMJ og LAK (OSP)
7. marts, Webinar: Bliv klog på de nyeste tendenser om nyhedsbreve, kl. 17 – 18
30. marts, Ulla Terkelsen viser vej, kl. 17 – 19.30 hos Kosmopol

3.8 - Henvendelse fra Journalisternes Hjælpefond
Kredsen har modtaget en forespørgsel om at være medunderskriver på en ændring af
fundatsen for Journalisternes Hjælpefond. Vi er de oprindelige stiftere og det vil styrke
ansøgningen, at vi i Kreds 1 er medunderskriver på ansøgningen til Civilstyrelsen. Bestyrelsen er
enig om at give tilsagn til at være medunderskriver. Ansvarlig: FMJ
3.9 – Mødeplan
- Onsdag den 9. marts GF
- Onsdag den 16. marts
- Onsdag den 27. april
3.10 – Valg af logofarve til Kreds 1
MM og ME afstemmer farve til selve logoet. Herefter kan arbejdet med at få implementeret det
nye logo på både hjemmeside og nyhedsbrev gå i gang. Ansvarlig: MM/ME

4. Sager i DJ
4.1 - Orientering om HB-møde – FMJ
FMJ var på arbejde og kunne ikke deltage i det seneste formandsmøde.
- Møde med de andre kredsformænd
Der har været afholdt digitalt kredsformandsmøde. Af emner var bl.a. drøftelse af det mulige
navneskift til forbundet.
Kreds 1 tager initiativ til at holde et formøde forud for hvert HB-møde, med henblik på drøftelse
af de politiske punkter, der kommer videre til behandling i Hovedbestyrelsen.

5. Ansøgninger / bevillinger
5.1 Ansøgning fra Veteranklubben
Bestyrelsen støtter ansøgningen til Veteranklubben.
5.2 Bevillinger
- TV2's praktikanter på studietur til Mexico, maj 2022. Bevilliget kr. 10.500
- Ingeniørens praktikanter på studietur til Italien, april 2022. Bevilliget kr. 4.500.

6. Eventuelt
Næste KB-møde:
Onsdag den 9. marts kl. 15 - 16.45 på Arbejdermuseet inden GF.
Onsdag den 16. marts, kl. 17 - 20
Onsdag den 27. april, kl. 17 - 20

