Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022
Deltagere:

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

REFERAT
1. Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra KB-mødet den 17. august 2022
Referatet blev godkendt med en ændring fra CP, om en sætning i punkt 3.5, som udgår.

2. Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi
Vi afventer den næste kvartalsoversigt. Formand og kasserer afventer mødeindkaldelse fra DJ.
Vi har orienteret DJ om, at vi beholder vores nuværende bank.
Henvendelse fra DJ om GDPR.
CP stiller sit mandat til rådighed for DJ’s arbejdsgruppe om GDPR.
3. Sager i Kredsen
3.1 – Nyt medlem til Kristian Dahl.
FMJ kontakter mulig nyt medlem.
3.2 – To nye studentermedhjælpere
FMJ og MM har samtaler med 2 og når aftalen er landet, så inviteres de ind til et
bestyrelsesmøde, så vi kan hilse på dem.
3.3 – Evaluering af afholdte arrangementer



25. august, Sommermingle på Færgen Ellen med 85 tilmeldte.
Kontaktpersoner: KB, MM, OSP og CP
8. september, Morgenmøde: Fra idé til oplæg – hvordan skriver man dramatik?
Det blev holdt i Kosmopol og med 78 tilmeldte. Kontaktperson: ME

Den nedsatte arbejdsgruppe der skulle kigge på udgifterne til medlemsmøder har holdt deres
indledende møde. Der udvælges et repræsentativt udsnit af vores afholdte arrangementer og
udarbejdes en opgørelse. Arbejdet forventes afsluttet og klar til fremlæggelse på næste
kredsbestyrelsesmøde. Det foreløbige resultat viser stor spredning på prisen pr. medlem.
CP ønsker ført til referat, at hun tilbyder sin arbejdskraft til at kigge på deltagerlister og eventuelle
gengangere, hvis bestyrelsen ønsker dette.

3.4 – Kommende arrangementer






30. september kl. 17 - 18, D&D med Ditte Okman i Kunstforeningen. Kontaktpersoner: MH og KB
3. oktober, webinar om at undgå de værste brølere, kl. 17 – 17:45.
5. oktober, Hvordan forbereder du den fede video? I Kosmopol. Kontaktpersoner: FMJU
11. oktober, Hvordan ser der ud Øst for Paradis med Ulla Terkelsen i Kosmopol.
Kontaktpersoner: FMJU og KB
12. oktober, kl. 8 – 9: Hvordan laver du professionelle Reels til Instagram i Cinemateket,
Kontaktpersoner: MM og evt. MH

3.5 – Skal vi stadig have Drink & Debat på programmet
KB og CP kigger på forslag til ny lokation.
Sættes på dagsordenen til næste møde. Vi gennemfører den reservation vi har hos Toga, men
aflyser hus Kunstforeningen.
4. Sager i DJ
4.1 – Orientering om HB-møde
Orientering om fyringerne i DR, DJ’s fokus på offentlighedsloven, seniorarbejdsliv, nyt navn til DJ,
fagpolitiske orienteringer og det videre arbejde med DJ på sociale platforme.

5.

Ansøgninger / Bevillinger
Ingen ansøgninger/bevillinger siden sidste møde.

6.
Eventuelt
Vi drøfter på næste møde om vi skal holde en nytårskur til januar.
AMR delen på Fagligt stævne er meget underspillet. Oplæggene har vi hørt 100 gange før.
Ærgerligt det ikke er over 2 dage som tidligere i forhold til netværksdelen.
Fornyelse ønskes. FMJ melder tilbage til DJ.
CP ønsker et punkt om ressourceafklaring sat på dagsordenen til næste møde i forhold til
kredsens brug af kommunikationskanaler.
CP ønsker et punkt om evalueringer sat på dagsordenen til næste møde.
Kommende møder:
Onsdag den 16. november, kl. 17 - 20
Torsdag den 8. december med efterfølgende julefrokost, kl. 17 – 22
Tirsdag den 7. marts 2023, Generalforsamling hos Arbejdermuseet

Møder i 2024:
FU kigger på mødedatoer i 2024 frem til og med første møde efter GF.

