
Referat fra bestyrelsesmøde 4.7.2016 – kl. 18 på Søndervang 9, Hejsminde. 
 
Deltagere:  Helge, Mie, Karsten, Maya, Cathrine og Iben (referat) 
Afbud: Sven, Connie og Henrik. 
 

Dagsorden kommende arrangementer 
1. formandens folkemødeaftaler 
Jakob Sheikh (Politikken, forfatter Danmarks Børn i hellig krig) 3. oktober mandag kl. 17 til 18.30 – Kolding.  
Radikaliserede unge, hvordan han journalistisk trænger ind i ungegrupperne. 
Kolding Bibliotek – fordi Cathrine har bestået flugtvejsskiltelæsningen 
Forplejning: Bergs Café – vi beder ham levere øl/vand til arr. og sandwich.  
Med Medieklubben Kolding (Lars Mortensen, tlf.: 30 10 03 04) – vi inviterer Kreds Fyn med. 
 
2. Fagfestival 
Helge, Karsten, Mie, Connie, Iben er tilmeldt. 
 
 
Øvrige arrangementer: 

1. uge i september – efter Brexit – før valg af ny konservativ leder i GB - Hvad sker der? 
Lone Theils og Bjarne Nørum – journalister hhv. hjemflyttet og boende i London – Karsten tager 
kontakt.  
Evt. sammen med DJ Kommunikation – der jo gerne, vil lave noget sammen med kredsene. 
...  
12. januar 2017 – Nytårskur 
Sidst var vi i underkanten af 100 personer – Der har været lidt protester fra forskellig side – over lokationen, 
men vi holder fast i Kolding – Den Gyldne Hane, stemningen var god og alle var glade. Vi arrangerer sammen 
med Kolding Medieklub – måske vil de stå for underholdningen.  

 
23. februar – Generalforsamling – Marinaen i Kolding? – Mørks Cocktailbar?  ... Cathrine undersøger 
det – mad kl. 18, GF kl. 19.  
Helge tager gerne et år til, hvis vi – og gud og medlemmerne vil ... 
Sven har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. 
 
2. marts – 2017 Mungo Park – kl. 19.30 – vi har forhåndsreserveret 50 billetter 
Mungo Park - Nationen – på Teateret Mungo Park, Jernbanegade, Kolding 
Efterfølgende dialog med Poul Madsen om Nationen. 
 
Aktindsigt – Kreds Fyn har et arrangement om aktindsigt – dato meddeles senere. 
 
Vi overvejer følgende arrangementer: 
med 

• Daniel Rye – kunne være interessant at have til at komme og fortælle sin historie. 

• Puk Damsgaard om de valg, hun har truffet for sit liv og sin karriere.  



 
Diverse 
Lars Werge – bliver 50 ultimo august – sammenplantning ... eller et årskort til VB-Nørreskoven ... – to 
billetter til Mungo Park – inkl. overnatning i HA’s sommerhus.   – Cathrine og Helge fikser det. 
 
Opfordring til DJ Kommunikation -  om at kommunikere til deres nye medlemmer, at de er blevet 
medlemmer 
 
Næste møde i forbindelse med Brexit-arrangementet – datoen meddeles senere. 
_____________________________________________________________ 
 
 
Noter fra seneste bestyrelsesmøde: 
 
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  
 


