
 
 

 
 

 
 
DAGSORDEN 
 
Ad 1 - Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt med en rettelse i punkt 3.5 om sommerarrangementet, som blev  
vedtaget på forrige møde med det foreslåede budget. 
 
Ad 2 - Meddelelser 
2.1 – Kredsens økonomi. Der er ikke de store ændringer siden sidst. Vi har modtaget  
kvartalsregnskabet og afventer nu halvårsregnskabet, som behandles på mødet i august. 
 
Ad 3 - Sager i kredsen 
3.1 –Kredsseminar 2023  
Vi er ved at indhente tilbud på mulige lokationer. Kredsseminar er den 24. – 26. marts 2023. 
 
3.2 – Bestyrelsens deltagelse i Fagligt Stævne 
Vi deltager i det omfang, der er bestyrelsesmedlemmer der kan. ME koordinerer tilmelding.  
Vi betaler for deltagelse i det omfang, der er flere end 3 der deltager fra bestyrelsen.  
Der er tre pladser uden beregning til alle bestyrelser i DJ. 
  
3.3 – Evaluering af afholdte arrangementer  
2. juni 2022, Morgenmøde: Få mere af gavn af dit åndedræt i Cinemateket med 39 tilmeldte 
7. juni 2022, Annoncér på Facebook med succes hos Kosmopol med 66 tilmeldte. 
 
3.4 – Kommende arrangementer  
Vi starter medlemsarrangementet op igen efter sommerferien. 
Der gives afslag til forslaget om DHL.  
 
3.5 – Opdatering om sommerafslutning  
Der er pt. 62 tilmeldte. KB kom netop fra et besøg på færgen forud fra KB-mødet. 
KB rykker for kontrakten.  
 
 
  

Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 22. juni 2022 
 
Deltagere:  Frederik M. Juel (FMJ), Ronja Pilgaard (RP), Martin Hjort (MH), Lene Ambro Kragh 
 (LAK), Karin Bech (KB) og Charlotte Pardorf (CP) 
Afbud: Ole S. Pedersen, Kristian Westfall og Maj Munk  
Mødeleder:  Frederik M. Juel 
Dirigent:   
Referent:  Mette Eeg 



 
 

3.6 – Tilskud til Fagfestival 2022 
Alle medlemmer på nedsat kontingent kan få 1000 kr. i tilskud, hvis der ikke opnås tilskud  
fra anden side. Alle medlemmer på fuldt kontingent, kan få kr. 500 i tilskud, hvis der ikke  
opnås tilskud fra anden side.  
3.7 – Vi afventer september-mødet i forhold til, om vi har behov for at afholde et bestyrelsesmøde i 
oktober. 
 
3.8 – Generalforsamling 2023 bliver den 7. marts. ME forhører sig om Arbejdermuseet har plads til os. 
 

Ad 4 - Sager i DJ 
4.1 – orientering fra seneste HB-møde bl.a. om ny Cavlingkomité.  
 
 
Ad 5 - Ansøgninger/bevillinger 
Ingen ansøgninger siden sidste møde. 
 
Ad 6 - Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede på Charlotte Pardorfs foranledning, om det kunne være en fordel at have  
en FB-gruppe. Der var ikke opbakning til dette. Lene Ambro Kragh spurgte indtil hvilke 
støttemuligheder i Kreds 1, hun kunne benytte sig af. 
 
 
Ad 7 - Næste møde 
Onsdag den 17. august 2022, kl. 17 – 20, i mødelokalet i nr. 44, stuen – mødet bliver  
muligvis digitalt. FMJ vender tilbage herom. 
 
 
Kommende møder: 
 

 Onsdag den 14. september 
 Onsdag den 16. november 
 Torsdag den 8. december med efterfølgende julefrokost 

 
 


