Referat af kredsbestyrelsesmøde torsdag den 19. maj 2022.
Deltagere: Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Martin Hjort (MH), Kristian Westfall
(KW), Lene Ambro Kragh (LAK), Karin Bech (KB) og Charlotte Pardorf (CP). Afbud: Ole S.
Petersen og Ronja Pilgaard
Mødeleder: Frederik M. Juel. Dirigent: Maj Munk.
Referent: Charlotte Pardorf

1.1 Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt bortset.
2. Meddelelser
FMJ: kredsen skrifter fra Danske Bank til ”Nykredit”, (ligesom HB). Håb om gunstigere
renteforhold.
2.1 Kredsens Økonomi - OSP - Til orientering
Punkt udskudt til kommende bestyrelsesmøde grundet afbud fra OSP (kasserer)
3. Sager i Kredsen:
3.1 Dato for kredsseminar 2023– FMJ – Til beslutning
24-26 marts 2023. besluttet
(Beslutning versus lokation venter)
3.2 Besøg på Stutgården – FMJ – Til orientering
Generelt indtryk: Respekt for indsatsen på stedet. Ved lejlighed findes og sendes
dokument der uddyber og beskriver Kreds 1´s tilknytning til institutionen.
3.2a
Enighed om at tilbyde mulighed for at ansøge om tilskud til deltagelse i Fagfestival jf.
herunder.
Tilskud Fagfestival 2022
Alle medlemmer af Kreds 1, der ikke får fagfestivalen betalt af deres arbejdsgiver eller får tilskud fra andre
steder, kan få 500 kr. i tilskud til deltagelse i Fagfestival. Tilskuddet udbetales automatisk umiddelbart efter
afholdelse.

3.3 Evaluering af afholdte arrangementer
Drinks og debat d. 29 april, ”Tabloid bag facaden” m. Paul Madsen, (54 tilmeldte).
Hovedtovholder og Intro. Ved FMJ. Yderligere bestyrelsesrepræsentanter: LAK og CP.
FMJ: Indtryk at spørgelysten fra deltagere og Paul Madsens talelyst kunne have båret
længere tid end den afsatte time. (LAK og CP udtrykte enighed i det ræsonnement.)
”Det personlige filmsprog-hvordan?” d. 29. april. (74 tilmeldte). Tovholder og intro ved CP.
”Det er ikke fodbold” d. 18. maj. (41 tilmeldte) Tovholdere: LAK og MH.

MH (Arrangementansvarlig): Overvejende positive tilbagemeldinger fra deltagere fra de
afholdte arrangementer.
Forsat fokus på at afsøge alternativer til de sandwich, der bliver tilbudt ved arrangementer
3.4 Kommende arrangementer
”Få mere gavn af dit åndedræt”; Torsdag den 2. juni, kl. 08-09, Cinemateket.
(Frederik/Mette finder tovholder)
”Annoncer med succes på facebook”, tirsdag den 7. juni, kl 17-19, Kosmopol. (Tovholder
CP).
3.5 Opdatering om sommerafslutning – KB – Til beslutning
Det tidligere gængse koncept for en sommerafslutning, blev omformuleret til en
sommerfest og aftalt til at finde sted den 25. august. Ligeledes blev det foreslåede budget
vedtaget. KB har gjort et stort indledende arbejde. KB og CP. Arbejder i fællesskab videre
på sagen.

4. Sager i DJ 4.1 Orientering om HB-møde – (FMJ)
5. Ansøgninger / bevillinger
5.1Praktikantansøgninger:
Praktikant på Fagbladet FOA til Frankrig i maj 2022. Bevilliget kr. 1.500
Praktikanterne på DR Kultur til Spanien i maj 2022.
Bevilliget kr. 6.000.
Praktikant på DR til Belgien i maj 2022. Bevilliget kr. 1.500.
Praktikanterne på Ritzaus Bureau til Finland i maj 2022. Bevilliget kr. 9.000.
6. Eventuelt 7.

Næste møde
7.1 Næste møde onsdag den 22. juni 2022.
Kommende møder:
Onsdag den 17. august
Onsdag den 14. september
Onsdag den 16. november
Torsdag den 8. december med efterfølgende julefrokost

