
2016 - Referat  
 
Referat fra generalforsamlingen på den engelske pub i Kolding, den 25. februar 2016 
klokken 19. Referent: Connie Bøgwad Schmidt.  
 
26 medlemmer, inklusiv næstformand i DJ, Tine Johansen, der var med som gæst, deltog i 
Kreds 3’s generalforsamling. Den blev i øvrigt også dækket af Journalistens Kerstin Bruun-
Hansen. Forsamlingen lagde ud med ølsmagning og stegt flæsk med persillesovs, inden 
den tog fat på aftenens dagsordenen.  
 
1) Valg af dirigent  
Opgaven tilfaldt for andet år i træk Steffen Lilmöes, der er tillidsmand på Jysk Fynske 
Medier, en af kredsens største mediearbejdspladser. Han konstaterede hurtigt, at 
generalforsamlingen var rettigdigt indkaldt, og overlod der på ordet til Kreds 3*s formand 
Helge Andreassen, som herefter aflagde beretning.  
 
2) Formandens beretning  
En forkølet, men ”kampklar formand, afgav sin beretning. Han kom blandt andet ind på 
arbejdsmiljø, og gennemgik derudover de arrangementer, kredsen har stået bag i det 
forgangne år og løftede lidt af sløret for, hvad der barsles med i indeværende år. Se den 
fulde beretning på hjemmesiden.  
 
3) Kredsens regnskab  
Kasserer Karsten Himmelstrup kunne med tilfredshed notere, at der var et plus på 4162 
kroner på bundlinjen i kredsens regnskab for 2015. Alligevel blev der sat spørgsmålstegn 
ved måden, som kredsen brugte sine penge på. Mette Cramon undrede sig over, at 
kredsens bestyrelse havde brugt godt 13.000 kroner på et bestyrelsesseminar og godt 
17.000 kroner på deltagelse i det fælles kredstræf. Lars Lindskov mente til gengæld at 
kredsens bestyrelse var billig i drift, men påpegede, at det faglige indhold burde være 
tungere ved medlems-arrangementerne, men det var de færreste enige i.  
 
4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer  
Der var ikke nogle indkomne forslag at behandle.  
 
5) Valg, herunder også af suppleanter og revisorer  
Foruden formanden, Helge Andreassen, var fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Mie 
Sparre, Henrik Rath Paulsen, Cathrine Reinert og Connie Bøgwad Schmidt. Alle var klar til 
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 Henriette Tang Vinkel. Dertil blev 
Peter Elgaard afløste Knud Fryland som revisor og får den erfarne Ole Sørensen som 
makker.  
 
6) Fastsættelse af kredskontingent  
Kredsens kontingent på 25 kroner pr. måned fastholdes endnu et år.  
 
 



7) Eventuelt  
Der var ingen kommentarer under punktet, men så tog DJ’s næstformand Tine Johansen 
ordet, og erklærede sig som ”kreds-elsker” og supplerede med nyt fra Gammel Strand. 
Blandt andet at der skal arbejdes med DJ’s organisering som udefra kan se forvirrende ud.  
 


