Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2022
Deltagere:

Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole Sønderby Petersen (OSP),
Ronja Pilgaard (RP), Martin Hjort (MH), Kristian Westfall (KW), Lene
Ambro Kragh (LAK) og Charlotte Pardorf (CP).
Afbud:
Karin Bech (KB)
Mødeleder: Frederik M. Juel
Dirigent:
Maj Munk
Referent:
Mette Eeg

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat

1.1 - Referat fra 09.03.22 til godkendelse. Referatet er godkendt.

2. Meddelelser

2.1 - Kredsens økonomi
- Kort opfølgning på regnskab og budget. OSP har justeret budgettet efter den ekstra bevilling
til Safety Fonden, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Der arbejdes på et møde med
DJ’s regnskabsafdeling om at fremskynde sagsbehandlingstiderne på regnskaberne. Det er
problematisk at få det så sent, hvor vi dårligt når at gennemgå regnskabet inden vi skal stå på
mål for det til generalforsamlingen. Der er også mellemregninger, som ikke ekspederes i tide.
FMJ + OSP tager mødet og gør opmærksom på, at det har været og er et tilbagevendende
problem.
Vi skal have kontaktet RI Regnskab med henblik på overdragelse af regnskabet. Ansvarlig: OSP.

3. Sager i Kredsen

3.1 – Kort om kredsen, Kristian Dahl, Stutgården og eventuelle spørgsmål om vedtægter og
forretningsorden.
CP: Stillede spørgsmål til forretningsordenen. CP blev opfordret til at komme med et konkret
oplæg, der kan behandles på et bestyrelsesmøde.
3.2 – Fonden til fordel for syge og værdigt trængende
Afkastet på fonden på kr. 37.000 sættes til udbetaling. Vi har modtaget ansøgninger og FMJ og
ME behandler ansøgningerne og fordeler beløbet. Vi prioriterer at give få et lidt større beløb
end mange med et lille beløb.
3.3 - Konstituering af FU
Valg af kasserer, blandt de ordinære medlemmer
OSP er genvalgt som kasserer.

3.4 - Uddelegering af ansvarsposter
Martin Hjort blev genvalgt som arrangementsansvarlig.
MM: Forud for hvert HB-møde taler kredsformændene sammen. Det er således ikke længere
nødvendigt, at en fra bestyrelsen er udpeget til at være særlig kontaktperson.
Martin Hjort er valgt til formand for Simmel-Prisen i stedet for MM og Kristian Westfall træder
ind i priskomiteen i stedet for RP.
3.5 - Generalforsamling 2022
Kort evalueringsrunde:
Bestyrelsen drøftede den relativ høje gennemsnitsalder, som er noget vi godt kan arbejde
videre med. Inden næste generalforsamling, skal muligheden for at holde en kombineret
fysisk/digital generalforsamling afsøges.
Kassereren ønsker, at vi afsætter mere tid til regnskabsaflæggelse på næste generalforsamling.
Brugen af de sociale medier kan med fordel intensiveres i det kommende bestyrelsesår.
Ligeledes blev der peget på, at vi skal have værktøjsarrangementerne tilbage i fysisk form.
’Spoken words’ blev også nævnt som en mulighed på programmet til næste GF.
3.6 - Evaluering af afholdte arrangementer



11. marts, Kristian Dahl Prisuddeling med ca. 40 deltagere. Ansvarlig: RP.
14. marts, Kredskino: Chokoladekrigen med 82 deltagere. Ansvarlig: RP + Marlene.

3.7 - Kommende arrangementer









17. marts, Få styr på de nye mobilvideo-apps hos Kosmopol. Ansvarlig: MH
25. marts, D&D, Hvad nu for Ukraines journalister hos Kunstforeningen. Ansvarlig: FMJ + OSP
28. marts, Webinar: 10 trends og tendenser på Instagram i 2022
29. marts, Kredskino: Name of the Game i Vester Vov Vov. Ansvarlig: KW + OSP
30. marts, Øst for paradis med Ulla Terkelsen hos Kosmopol. Ansvarlig: RP, MH og CP
6. april, Mesterfotos på storskærm i Cinemateket. Ansvarlig: Charlotte G..
7. april, Webinar: Fra data til journalistiske vinkler.
21. april, I de forkerte hænder i Cinemateket. Ansvarlig: KW

Drøftelse af rollen som arrangementsansvarlig. FU kommer med et oplæg til næste møde på
baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet.
3.8 – Årshjul med arrangementer
FU kommer med en oplæg til et årshjul til næste møde.
3.8 – Sommerafslutning
Torsdag den 9. juni holder vi sommerafslutning. Kom gerne med bud på det ’festlige’ indslag til
MH. Budget til underholdningen i lejet 10-20.000 kr.
3.9 – Kredsseminar
Bestyrelserne for alle kredse inviteres til et kredsseminar en lørdag/søndag. Det gennemføres
hvert andet år op til delegeretmødet og er planlagt til marts 2023. Udvalg der arbejder videre
med program, lokation m.m: FMJ, MM, KW og CP.

OSP: Til arbejdsgruppes overvejelse. Eventuelt at kombinere mødet med en kulturel/social
oplevelse.
3.10 – Besøg på Stutgården
Mulighed for et besøg den 16. maj. Den dato fungerer ikke. FMJ prøver at aftale en ny dato.
3.11- Mødeplan








Onsdag den 27. april, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand
Torsdag den 19. maj, kl. 17 – 18 i mødelokalet Store Strand
Onsdag den 22. juni, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand
Onsdag den 17. august, kl. 17 – 20 i mødelokalet i nr. 44
Onsdag den 21. september, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand
Onsdag den 16. november, kl. 17 – 20 i mødelokalet Store Strand
Torsdag den 8. december med efterfølgende julefrokost, i mødelokalet Store Strand

3.12 - Bestyrelsesseminar
Enighed om i bestyrelsen, at vi er et rimeligt erfarent hold, og derfor ikke prioriterer et
bestyrelsesseminar i 2022.

4. Sager i DJ

4.1 – Orientering om HB-møde
Der er HB-møde i næste uge. På dagsordenen er bl.a. DJ’s bankforretninger til drøftelse efter at
have været i udbud.

5. Ansøgninger / Bevillinger
6. Eventuelt
Farvel- og goddagmiddag. Formand/næstformand finder en torsdag og melder en dato ud.

