
 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2022 

 

Dato:  Onsdag den 9. marts 2022 
Sted: Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København N, mødelokalet PIO 
Mødetid: 15:30 – 16:45 
Deltagere:  Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP), 
 Ronja Pilgaard (RP), Niels Peter Arskog (NPA),  
 Lene Ambro Kragh (LAK), Martin Hjort (MH) og Kristian Westfall (KW) 
Afbud: Deniz Serinci (DS) 
Mødeleder:  Frederik M. Juel 
Dirigent:  Maj Munk 
Referent:  Martin Hjort 

 

 

DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Meddelelser 
  - Årsregnskab 
  - Budget 
3. Sager i Kredsen 
  - Generalforsamling 
  - Arrangementer 
4. Sager i DJ 
  - Orientering om HB-møde 
5. Ansøgninger / Bevillinger 
6. Eventuelt 
 
 
Ad. 1 
Godkendt 
 
Ad. 2 
OSP orienterede om budgettet, som ballancerede fint. Der var, til kassererens store 
fortrydelse, indsneget sig en posteringsfejl i regnskabet – udgifterne til webinarer var 
posteret under bestyrelsens faglige udgifter. De skulle rettelig posteres under 
medlemsmøder. Fejlen er ikke blevet opdaget i tide, da vi ikke har fået regnskabet tids nok 
fra DJ, til at vi kunne nå at rette det. Det er ikke første gang, DJ leverer alt for sent. Det er 
utilfredsstillende. Det vil blive påtalt overfor DJ med henblik på, at det ændrer sig til det 
bedre fremover. 
 
 
 



 

 

Ad. 3 
FMJ gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. 
 
Valg på generalforsamlingen 
DS ønsker at trække sig fra bestyrelsen. 
NPA trækker sig også og takker dermed af efter 12 år i bestyrelsen. 
 
Følgende er på valg: 
FMJ genopstiller som formand, 
LAK, MH og KW genopstiller til bestyrelsen. 
 
Suppleanter: 
Karin Bech genopstiller som suppleant. 
DS opstiller som suppleant. 
Det vides ikke om Charlotte Pardorf og Pari Khadem, der begge er suppleanter til 
bestyrelsen i år, genopstiller som suppleanter (eller til en ordinær bestyrelsesplads for så 
vidt). 
 
Gennemgang af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 
Bestyrelsen foreslår at vi donerer 20,- kr. pr. medlem til Safety Fonden (i alt ca. 200.000 kr). 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 20 kr. pr. medlem pr. måned. 
 
Hvem præsenterer hvad på GF? 
FMJ byder velkommen. 
OSP fremlægger regnskabet. 
OPS fremlægger forslag om penge til Safety Fonden. 
OPS fremlægger forslag om kontingent for det kommende år. 
MM præsenterer Simmel-Prisen. 
 
Afholdte arrangementer 
MH orienterede om de arrangementer, kredsen har afholdt, siden sidste møde. Vi har 
desværre været nødt til at aflyse arrangementet ”Paneldebat om sexchikane i 
mediebranchen” pga. for få tilmeldte. De øvrige arrangementer har været nogenlunde 
besøgte. 
 
Kommende arrangementer 
RP mindede bestyrelsen om, at uddelingen af Kr. Dahls Mindelegat er lige om lidt (11. 
marts). Hun opfordrede til, at bestyrelsen dukkede op til overrækkelsen. 
 
Vi har bestyrelsesmøde allerede om en uge, men der er alligevel to arrangementer, der 
skulle findes værter til: 
 
”Kredskino: Chokoladekrigen” den 14. marts i Grand Teateret kl. 17.00. 
RP og MH tagerimod til det arrangement. 
 



 

 

”Få styr på de nye mobilvideo-apps” den 17. marts på Kosmopol fra 17.00 – 19.30 
MH meldte sig til at tage imod til dette arrangement. Det har dog vist sig, at han havde 
forregnet sig – han havde allerede en anden aftale den aften. Der mangler derfor stadig en 
vært til dette arrangement. 
 
Ad. 4 
FMJ orienterede ganske kort om næste HB-møde, der er den 23. marts. 
 
Ad. 5 
Der var intet at behandle under dette punkt. 
 
Ad 6 
KW kunne orientere om, at han havde lavet en ny twitterkonto til kredsen. Den gamle 
konto er der ingen, der kender koden til. KW har haft fat i Gud og hver mand – uden at 
komme det nærmere. Så nu starter vi på en ny. Den nye konto er @DJ_Kreds1. Alle 
opfordres til at gå ind og følge twitterprofilen. Samtidig opfordres alle til at unfollow den 
gamle konto (@kreds1DJ), så det kan lide en stille og rolig død.  
 
 
 
Næste møder: 
Onsdag den 16. marts, kl. 17 – 19 i mødelokalet Store Strand i DJ, Gammel Strand 46. 
Onsdag den 27. april, kl.17 -19 i mødelokalet Store Strand i DJ, Gammel Strand 46. 
 


