
 
 

 
 

 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af referat 
1.1 - Referat fra 16. november 2022 
Referatet blev godkendt med tilføjelsen under 2.1:  
Tilskuddet til ferieboliger er steget voldsomt, og vi skal være opmærksomme på 
udviklingen. 
Ansvarlig: OSP. 
 

2. Meddelelser 
2.1 - Kredsens økonomi 

 Tidsplan for revision  
OSP: Der er aftalt møderække i forbindelse med årsregnskabet med både DJ’s 
økonomiafdeling og med vores revisionsfirma. Der koordineres også datoer  
med Elon Cohn, som er vores kritiske revisor. 
 

3. Sager i Kredsen 
3.1 – Generalforsamling 2023 

 Dagsorden 
 Dirigent og referent, Linda Garlov og Charlotte Geckler 
 Forslag om kontingent – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
 Underholdning 
 Tidsplan (bilag) 
 Forslag om ændret tilskud til ferieboliger 
 Forslag om syv medlemmer af bestyrelsen i stedet for ni 

Bestyrelsen drøftede underholdning i forbindelse med GF. Det kan fx være et musisk 
indslag/fællessang eller fx ’Spoken words’ – en form for stand-ups. FU afsøger 
mulighederne. 
 

 
 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 
Dato:  Torsdag den 8. december 2022 
Deltagere:  Frederik M. Juel (FMJ), Maj Munk (MM), Ole S. Petersen (OSP), Martin Hjort (MH), 
  Malte Pedersson (MP), Karin Bech (KB) og Lene Ambro Krag (LAK)  
Afbud:  Charlotte Pardorf & Deniz Serinci  
Mødeleder: Maj Munk 
Referent:  Mette Eeg 



 
 
Jævnfør udviklingen i udgifter til ferieboligtilskud tænkes der over, hvordan vi kan sikre, at 
udgiften ikke stikker af. FU udarbejder et forslag til begrænsning af tilskudsordningerne. 
Ansvarlige: FMJ + OSP.  
FMJ afklarer om det er en administrativ beslutning eller en GF-beslutning. 
FMJ: Bestyrelsen drøftede en eventuel mindre bestyrelse. FU fik mandat til at udarbejde et 
forslag til næste møde. 
Obs! Vi skal huske i invitationen til GF at der bydes på underholdning og middag.  

3.2 – Nyt medlem af Kristian Dahl  
Sættes på næste møde. 
 
3.3 – Studentermedhjælpere 
Vores ene studentermedhjælper har sagt op grundet udlandsophold. Olivia tager derfor 
alle arrangementer indtil videre.  
 
3.4 – Årshjul for arrangementer i 2023 
Et i juni og et i august. I øvrige måneder er der 3 arrangementer med undtagelse af marts, 
hvor der kun er GF og Kristian Dahl og legatudbetalinger. Således 31 arrangementer i alt. 
Webinarerne skal være skarpe og mere værktøjsorienterede og henvende sig til et bredt 
publikum. Årshjulet blev vedtaget. 
 
OSP udarbejder budget til næste møde for 2023. OSP, MH og ME har kortlagt udgifterne 
til medlemsarrangementer, som præsenteres på næste møde og beregningerne indgår 
ligeledes i budgetudarbejdelsen. 
 
3.5 – Evaluering af afholdte arrangementer 
Siden sidst har vi afholdt følgende arrangementer: 

 17. november i Cinemateket, Lær den kunstige grafiker at kende med 61 deltagere 
 30. november, Webinar: Få succes med kommunikation af bæredygtighed og ansvarlighed 

med 36 deltagere 
 5. december i Vester Vov Vov 'Kredskino: The Killing of a Journalist' med 67 deltagere  

3.6 - Kommende arrangementer 
2023-programmet er under udarbejdelse. 
 

4. Sager i DJ 
4.1 – Orientering om HB-møde 
 
Emner på dagsordenen til næste HB-møde:  
OK-forhandlingerne 2023. Delegeretmødet i Kolding herunder DJ’s navn og identitet, 
økonomi og ny overenskomst på Zetland, Freelancestrategi. Drøftelse af TA og Fagligt 
frikøb-ordninger.  
 
Fagfestival: Evalueringer af Fagfestival. Send gerne kommentarer til FMJ.  
Tilmeldingsflowet var meget uigennemsigtigt og umiddelbart vurderes deltagelse at være 
endnu dyrere end de foregående år, da der ikke var overnatning med i prisen.  



 
 
Bekymrende at DJ ikke kunne udbetale tilskud til vores medlemmer umiddelbart efter FF, 
som vi havde oplyst i markedsføringen. 
Medlemstal. Vi er pt. 9.965 medlemmer. 

Kredstræf 2023 den 24. – 26. marts arrangeres af Kreds 1. Der vil primært være fokus på 
delegeretmødet. 
FMJ har et digitalt formandsmøde for kredsene på søndag. 

Programmet til kredstræf er i korte træk som følger: 
Ankomst fredag til spisning. Hvordan går det runden. Lørdag er dedikeret til hvad der er på 
dagsordenen til delegeretmødet. Middag og hygge lørdag aften. Søndag morten afsluttes 
programmet. Vi kan overveje at arrangere en turist-tur søndag for vores kolleger som  
kommer lang vejs fra. Fx journalistisk byvandring/Journalistisk pub-crawl/Rundtur i byen 
med forfatterne til ’Stamsteder’. 
 

5. Ansøgninger / Bevillinger 
5.1 – Ansøgning fra FUJ om tilskud til møde med de Cavlingnominerede 2022 
Stor opbakning til FUJ. Ansøgningen blev godkendt med kr. 10.000 i tilskud. 

 

6. Eventuelt 

 

Kommende møder: 

 Onsdag den 18. januar 2023, Kursuslokalet i nr. 50 
 Onsdag den 15. februar 2023, Store Strand 
 Tirsdag den 7. marts 2023, GF hos Arbejdermuseet 
 Onsdag den 12. april 2023, Store Strand 
 Onsdag den 17. maj 2023, Store Strand 

 

 


