
Referat fra bestyrelsesmøde 19.5.2016 – på Søndervang 9, Hejsminde, indledt i 
”Svens rygerum” 
 
 

Dagsorden  
1. forespørgsel fra DJ Kommunikation  
Per Roholt, formand for DJ Kommunikation foreslår at vi holder generalforsamling sammen – det giver ikke 
helt mening, Helge skriver til DJK-formand Per Roholt. Vi vil gerne indgå valgforbund. 
Helge vil desuden tage opfordringen til forbundet – udtalt på kredsseminar og fagligt forum – om allerede i 
december at meddele alle medlemmer, hvilken gruppe de kan vælges i.    
 
Tilskud til fagfestival - 500,- til arbejdsløse – hvem der ikke får tilskud andre steder fra, tilskud på niveau 
med andre år. Fuld betaling er ca. 1.900,- - dato: 20.+21. november. 
 
Drøftelse af Kurt Simonsens mail til Karsten (surt opstød om samarbejdet). Formanden skriver et ”pænt” 
brev. 

 
 
1. Konstituering 

a. kasserer: Karsten – Iben indvilliger i at varme op til at blive efterfølger fra næste år/GF 
b. sekretær: Iben – Karsten indvilliger i at varme op til at blive efterfølger fra næste år/GF 
c. web-master: valgt pr. akklamation 

 
Hvordan planlægger og gennemfører vi den universelt demokratiske GF – hvem skal aktiveres for  
Sven meddeler allerede nu, at han ikke stiller op til næste GF. 
 
 
2. Evaluering af seneste studietur samt fastlæggelse af tidspunkt for studieturen i 2017 
Super god tur – alle glade og tilfredse – selv med de vandede vitser, som Werge kunne fyre af. Vi 
skulle måske prikke nogle unge og høre, hvor de kunne tænke sig at tage hen.  
 
2017:  
Hvad gør vi fremover? – vi overvejer, hvis vi skal flyve skal vi være før ude. 
Vi opretter/nedsætter en rejse-junta HKM: bestående af Maya+2 (Henrik og Karsten), som 
bestemmer alt! 
Information fra Rejsejuntaen bliver herefter fast orienteringspunkt på bestyrelsens dagsorden. 
 
 
3. Økonomi  
Små 24.000 tilbage til resten af året, før vi begynder at tære på formuen. Der kommer fx ca. 
15.000 til fagfestival -  
Taget til efterretning …  
 
 
3. Arrangementer i andet halvdel af 2016 

- Shitstorms på sociale medier? – hvordan styrer medierne det? – Jensens Bøfhus og 
fiskehuset - Connie skriver et oplæg 

- Assiz Mahmoud? 



- Puk Damsgaard om sit arbejde i Mellemøsten – bl.a. Syrienfortællinger – Helge kontakter 
hende på Folkemødet 

- Mathilde Kimer – Helge kontakter hende  
- Syrisk, Eritrea, Tjetjenien, Armenien, Rusland journalist om hvordan faget fungerer i 

hjemlandet (inspiration fra Ulrik Petersens syriske fotograf-praktikant) – Mie og Iben 
rekognogserer  

- Kampfly-shoppingen? … hvad sker der, hvis de nye kampfly skal placeres i Skrydstrup? 
Hvordan håndterer pressen sagen.  

- Kurt Strand – kritisk behandling af pressen – Mennesker og Medier?  
- Zetland – hvad har de gang i?  
- Simon Andersen 24/7  
- Panama-papers – Helge kontakter John Hansen  

 
 
4. Arrangementer i første halvår 2017 
Nytårskur: 2. torsdag i 2017 – Kolding, Den Gyldne Hane 
 
5. Eventuelt 
 


