Referat af kredsbestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

Onsdag den 17. august 2022
Frederik M. Juel (FMJ), Ole S. Petersen (OSP), Martin Hjort (MH),
Kristian Westfall (KW), Karin Bech (KB) og Charlotte Pardorf (CP).
Afbud:
Maj Munk & Lene Ambro Kragh
Mødeleder: Frederik M. Juel
Referent:
Mette Eeg

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat
1.1 – Referat fra 22. juni 2022
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
2.1 – Kredsens økonomi
OSP: Halvårsregnskabet giver et godt billede set i forhold til vores budget. Vi er
bagud i det budgetterede medlemstal og hermed har vi færre indtægter noteret
end det reelle tal. Medlemsmøder: Det går rigtig godt på udgiftssiden. Det er i
den grad lykkedes os at bruge fornuftigt mange penge på medlemsaktiviteter.
Vi har brugt for lidt på Drink & Debat og der har været for få fremmødte. Ligger
under det halve af, hvad vi kunne forvente. Det noteres til overvejelse, om tiden
er løbet fra fredagsarrangementer.
Vi har brugt 13.000 kr. mere på Kristian Dahl end forventet. Tilskud til
feriehusene ligger over budget. Det er en populær service. Samlet set så er
halvårsregnskabet fornuftigt i forhold til budgettet.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kigger nærmere på udgifterne til
medlemsmøder bestående af hhv. OSP, MH og ME. CP tilbød også at være
med. Det vurderes, at det er nok med 3 til det arbejde.
OSP: Vi skifter til RI Revision. De kender forbundet og vi mangler på nuværende
tidspunkt kun at få aftalt et møde med DJ’s økonomichef Peter Reich om datoer,
frister m.m. så vi formelt set kan få foretaget revisorskiftet.
FMJ tager initiativ til et møde med Peter Reich, når han er tilbage i København.
Vigtigt: Stort skyldigt beløb fra DJ til Kreds 1 skal vi have elimineret.
Når mødet med Peter Reich er afholdt, indkalder OSP til et møde med RI
Revision, så de formelt set kan overtage regnskaberne.
Bestyrelsen drøftede eventuelt bankskifte og enighed om, at vi ikke skifter til DJ’s
nyvalgte bank men forbliver kunde hos kredsens bank. FMJ meddeler dette til
DJ.

3. Sager i Kredsen
3.1 – Kredstræf 2023
Vi har booket Kong Arthur som ligger centralt i København den 24. – 26. marts 2023. Vi
skal arbejde videre med programindhold. Primært skal programmet omhandle, hvad der
sker på delegeretmødet.
3.2 – Forslag fra Charlotte Geckler om video
Bestyrelsen drøftede forslaget og på baggrund af drøftelserne, var der enighed om, at CG
tilbydes at lave en dummy og samtidig konkretisere forslaget lidt mere i forhold til hvilke(n)
platform det er tiltænkt og det nøjagtige omkostningsforløb pr. indslag. Herefter kan
bestyrelsen på et oplyst grundlag tage stilling til, om der skal bruges ressourcer på
forslaget. Ansvarlig for tilbagemelding til CG: FMJ
3.3 – Evaluering af afholdte arrangementer
Ingen afholdte arrangementer siden sidst.
3.4 – Kommende arrangementer




25. august, kl. 17 - 23, Sensommermingle på Færgen Ellen. Kontaktpersoner: MM, OSP og
CP
8. september, kl. 8 - 9, Morgenmøde: Fra idé til oplæg - hvordan skriver man dramatik hos
Cinemateket. ME tjekker om Charlotte kan byde velkommen.
15. september, kl. 17-19, Søgeordsoptimering: Sådan kommer du til tops i Google med
SEO hos Kosmopol. Kontaktpersoner: KW + CP

3.5 Sommerfest: KB har talt arrangementet igennem med vores samarbejdspartner
(Joost). Joost bliver vores DJ og han har flere kolleger, som også vil være lidt på
indimellem.
Stor ros til KB for at tage teten og for at have fået hele programmet sat på skinner. Der er
stor medlemstilslutning til arrangementet.
ME rykker for kontrakt.
4. Sager i DJ
4.1 – Orientering om HB-møde
Der har ikke været HB-møde siden sidst.
4.2 – Henvendelse om netværk for selvstændige
Ikke helt så relevant for Kreds 1. Vi henviser til FreelanceGruppen. Ansvarlig: FMJ.
5. Ansøgninger / bevillinger
Ingen ansøgninger siden sidste møde.
6. Eventuelt
Vi har et hængeparti med at finde et medlem til Kristian Dahl efter Abdel Aziz Mahmoud
trådte ud af prisudvalget. Det sættes på dagsordenen til næste møde.
CP foreslog evaluering efter hvert møde.
7. Næste møde
Onsdag den 14. september, kl. 17 - 20 i mødelokalet i nr. 44 på Gammel Strand.

