
2015 - Referat  
 

Referat fra generalforsamlingen på Bramdrupdam Kro, den 5. marts 2015 klokken 19. 

Referent: Connie Bøgwad Schmidt.  

 

23 medlemmer, inklusiv kandidat til næstformandsposten i DJ, Lars Lindskov deltog i 

generalforsamlingen. Den nuværende næstformand i DJ, Lars Werge, var med som gæst, 

mens fagbladet Journalisten havde sendt freelancer Niels Ulrik Pedersen.  

 

1) Valg af dirigent 

Opgaven tilfaldt i år Steffen Lilmöes, der er tillidsmand på JydskeVestkysten, en af 

kredsens største mediearbejdspladser. Han konstaterede hurtigt, at generalforsamlingen 

var rettigdigt indkaldt, og overlod derpå ordet til Kreds 3*s formand Helge Andreassen, 

som herafter aflagde beretning. 

 

2) Formandens beretning 

Formanden indledte sin beretning med at kigge fremad og tage hul på drøftelserne om det 

forestående formandsskifte i DJ, som afgøres på det kommende delegeretmøde. Her 

håbede han også at få mere info om det fortsatte samarbejde med KS.  

Han lagde ikke skjul på, at der også i Kreds 3’s bestyrelse havde været uenighed om 

fordele og ulemper ved en eventuel fusion, men det var et emne, der langt fra havde 

optaget medlemmerne af Kreds 3. Men de havde til gengæld bakket op om mange andre 

arrangementer: Nytårskuren, studieturene, filmaftenen i Kolding med mere. Og selv om 

det nye år kun er knapt et kvartal gammelt er der stor opbakning til flere af kredsens 

kommende arrangementer, som blandt andet byder på en debataften om fusionen 

Jysk/Fynske Medier, stresshåndtering, ”Knæk et Regnskab” og en studietur til FranKfurt.  

Helge Andreassen sluttede sin beretning med at give tilsagn om, at han var parat til at 

tage nok et år på posten, om ikke andet, så fordi det er ganske underholdende at være 

observatør på HB-møderne. Se i øvrigt formandens fulde beretning.   

 

3) Kredsens regnskab 

Kasserer Karsten Himmelstrup kunne med tilfredshed notere, at kredsens regnskab for 

2014 stort set var gået i nul. Det kunne tilskrives mådehold med udgifterne. Således var 

udgifterne til bestyrelsesmøder faldet ganske betragteligt, da møderne nu blev afholdt i 

Helges sommerhus. 

Nogle stillede spørgsmål til de stigende udgifter til kredssamarbejdet. De skyldtes, 

forklarede Karsten Himmelstrup, at man havde haft flere fælles arrangementer.   

 

4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Punktet var ren ekspedition, da der ikke var nogle indkomne forslag.  



 

5) Valg, herunder også af suppleanter og revisorer 

Foruden formanden, Helge Andreassen, var fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Iben 

Hauschultz, Sven Rørbæk Madsen, Karsten Himmelstrup, Maya Munksgaard. Alle var klar 

til at tage nok en tørn i kredsens tjeneste, og blev dermed belønnet med en. Lige så var 

der genvalg til suppleanterne Kim Kiholm, Claus Dahl-Sørensen og Henritte Tang Vinkel.  

 

6) Fastsættelse af kredskontingent 

Kredsens kontigent på 25 kroner pr. måned fastholdes endnu et år.  

 

7) Eventuelt 

Under punktet eventuelt blev der rejst spørgsmål om safety-fund’en. Lars Werge 

forklarede kort, at pengene var blevet parkeret, fordi man ikke man trygge ved IfJ’s måde 

at håndtere midler på.  

Men han understrgeede også, at der var kolleger rundt om i verden, der havde hårdt brug 

for pengene og fortalte, at  DJ forbereder sig til at blive bedre til at fortælle, hvordan 

pengene gør gavn, blandt andet via DJ’s hjemmeside. 

 

Herefter fortsatte de fremmødte med valg til delegeret-mødet i Kolding den 28. og 29. 

april. Her skal der blandt andet vælges ny formand og næstformand. Dertil skal 

delegeretmødet drøfte udkast til fire nye strategier: en globaliseringsstrategi, en 

uddannelsesstrategi, en mediepolitisk strategi og en ligestillingsstrategi.  

 


