
 
 

 
 

 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af referat 
1.1 - Referat fra 14. september 2022. Referatet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens økonomi 
OSP: Kvartalsoversigten indikerer et fald i indtægter på ca. 400.000 kr. De faglige udgifter  
holder sig fint inden for rammen. Medlemsmøder og aktiviteter: Posteringsfejl mellem diverse 
arrangementer og medlemsarrangementer, som skal rettes op. Priser og legater er  
dyrere end budgetteret. Tilskud til Fagfestival er der ikke kommet afregning på endnu. 
Studierejserne ligger væsentlig under budgettet. Tilskuddet til ferieboliger er steget voldsomt,  
og vi skal være opmærksomme på udviklingen. 
Det forventes, at vi kommer ud med et fornuftigt underskud, som vi også har arbejdet  
hårdt for at opnå. 
2.2 - Møde med Peter Reich og RI Revision: Ny DJ-kontaktperson i økonomiafdelingen er  
Steen Genckel. 
2.3 - Afskaffelse af diæter 
Bestyrelsen besluttede at afskaffe diæter. 
 

3. Sager i Kredsen 
3.1 – Generalforsamling 2023 den 7. marts 2023. 
3.2 – Forslag om kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til GF 2023.  
Bestyrelsen foreslår støtte til Safety Fonden på kr. 20 pr. medlem. 
3.3 – Nyt medlem af Kristian Dahl 
Sættes på dagsordenen til næste møde.  
3.4 – To nye studentermedhjælpere 
Begge er startet og er kommet godt i gang med at hjælpe til ved arrangementerne.  
3.5 – Ansøgning om tilskud til julegaver Stutgården 
Vi bevilliger kr. 10.000 i tilskud til julegaver til børnene på Stutgården. 
 

  

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 
Dato:  Onsdag den 16. november 2022 
Deltagere:  Frederik M. Juel (FMJ), Ole S. Petersen (OSP), Martin Hjort (MH),   
  Kristian Westfall (KW), Lene Ambro Kragh (LAK), Charlotte Pardorf (CP) og  
  Malte Pedersson (MP) 
Afbud:  Karin Bech, Maj Munk og Kristian Westfall 
Mødeleder: Frederik M. Juel 
Referent:  Mette Eeg 



 
 
3.6 – Indstilling om ny forstander til Stutgården 
Vi indstiller Henrik Boisen Consultan til bestyrelsesformand for Stutgårdens bestyrelse.  
Vi opfordrer Stutgården til at arbejde for en vedtægtsændring i forhold til udpegning  
af formand til bestyrelsen for Stutgården. 
3.7 – Ansøgning om tilskud til arrangement Bornholm 
Vi bevilliger kr. 15.000 til arrangement på Bornholm og udtrykker stor tilfredshed med indsatsen. 
3.8 – Ansøgning fra Veteranklubben 
Bestyrelsen imødekom ansøgningen fra Veteranklubben med kr. 30.000. 
3.9 – Fremtiden for D&D 
CP arbejder videre med et forslag til D&D. Vi sætter lokation til D&D på  
dagsordenen igen til december-mødet. I forhold til sted skal vi have afklaret hvad vi binder  
os for. Fleksibel aflysningsordning. Pris på lokale. Pris på drinks. 
3.10 – Evaluering af afholdte arrangementer 

 15. september, Søgeordsoptimering - Sådan kommer du til tops i Google med SEO i  
Cinemateket 41 deltagere. Kontaktperson: Charlotte Pardorf. 

 30. september, Drink & Debat: Det journalistiske hierarki i Kunstforeningen med 61 deltagere. 
Kontaktpersoner: Martin Hjort, Karin Bech, Frederik M. Juel 

 3. oktober, Webinar: Undgå de værste brølere i nyheder om forskning med 31 deltagere. 
 5. oktober, Hvordan forbereder du den fede video? i Kosmopol med 55 deltagere.  

Kontaktpersoner: Frederik M. Juel og Olivia Emma Jønch. 
 11. oktober, Hvordan ser der ud Øst for paradis? Ulla Terkelsen viser vej i Kosmopol med 87 

deltagere. Kontaktpersoner: Frederik M. Juel og Martin Hjort. 
 12. oktober, Hvordan laver du professionelle Reels til Instagram? i Cinemateket med 82 deltagere. 

Kontaktperson: Maj Munk 
 2. november, Her er årets bedste fotos i Cinemateket med 56 deltagere. Kontaktpersoner:  

Frederik M. Juel og Olivia Emma Jønch. 
 15. november, Kom til snigpremiere på dokumentarfilmen Organiseret Vildskab i  

Grand Teatret med 65 deltagere. Kontaktpersoner: Malte og Anna Sophie. 

 
Vi fastholder beslutningen om at opkræve no-show-fee på tilmeldte. No-show-fee udløses  
også selvom der sendes en repræsentant. 

3.11 Kommende arrangementer 

 17. november, Lær den kunstige grafiker at kende i Cinemateket. Kontaktpersoner: Charlotte 
Pardorf og Anne Sophie. 

 30. november, Webinar: Få succes med kommunikation af bæredygtighed 
 5. december, Kredskino: The Killing of a Journalist i Vester Vov Vov. Kontaktpersoner: Frederik M. 

Juel og Martin Hjort. 
 
 

4. Sager i DJ 
4.1 – Orientering om HB-møde 
Intet HB-møde siden sidst. Der har været digitalt formandsmøde. Specialgrupperne drøftede 
øget samarbejde på arrangementsfronten.  

 

  



 
 
 

5. Ansøgninger / Bevillinger 
Ingen ansøgninger siden sidst. 

 

6. Eventuelt 
Besøg af medlem som havde spørgsmål til bestyrelsens håndtering i forbindelse med  
visning af filmen ’Organiseret Vildskab’. 
ME køber panelskilte til alle i bestyrelsen, som man kan tage med ved arrangementer. 
Bestyrelsen besluttede at invitere studentermedhjælperne med til juleafslutningen. 

 

Kommende møder: 
Torsdag den 8. december med efterfølgende julefrokost, kl. 17 – 22 
Tirsdag den 7. marts 2023, Generalforsamling hos Arbejdermuseet 

 

 


