
DJ Kreds3 

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds3. Det foregik 12. oktober kl. 19 på Søndervang 9, 

Hejlsminde, 6094 Hejls. 

Deltagere: Henrik Rath Poulsen,  Karsten Himmelstrup, Maya Munksgaard, Connie Bøgwad 

Schmidt og Helge Andreassen 

Afbud: Iben Hauschultz, Cathrine Reinert, Mie Sparre og (Sven Rørbæk Madsen) 

Dagsorden: 

1) Arrangementer. Mødet med journalist og forfatter Jakob Sheikh, Politiken, på 

Biblioteket i Kolding fik masser af roser med på vejen. Desuden var der pæne ord til 

de relativt mange arrangementer i efteråret, herunder Brexit-mødet på Tre Roser. 

Begge arrangementer med et relativt højt antal deltagere. 

Bestyrelsen følte sig lidt stakåndet af det høje aktivitetsniveau taget i betragtning, og 

enedes om at skrue lidt ned for tempoet. Også af hensyn til økonomien. 

Men der skal ske lidt inden jul. Karsten Himmelstrup vil  prøve at få et møde om de 

regionale Tv-stationer op at stå. Med TV Syd og gerne på stationen.  Med fokus på 

stationernes økonomi og styring plus eventuelt deltagelse af chefredaktør Jørgen Møllekær, 

Flensborg Avis, som vist nok er i gang med at etablere en TV-station. 

I 2017 indleder vi med den traditionelle Nytårskur på Den Gyldne Hane i Kolding. Det er 12. 

januar kl. 18,30. Helge have indhentet tilbud. Det skal imidlertid genforhandles. Specielt, når 

man tager i betragtning, hvad prisen for arrangementet var sidste år. 

23. februar er der generalforsamling. Den begynder kl. 18 med lidt mad i form af gris eller 

fisk. Den holdes i Restaurant Marinaen i Kolding. 

2. marts har vi foreløbig lagt beslag på 60 billetter til forestillingen ”Nationen” på Mungo 

Park. Lars Werge og kone deltager (vores fødselsdagsgave til ham). Det samme gør 

chefredaktør Poul Madsen, EB, som efter forestilling vil diskutere forestillingen med os. 

Medieklubben i Kolding regner sig med at sætte sig på 20 til 25 af billetterne. 

Desuden holder vi øje med udviklingen i sagen om ”Syv år for PET.” Måske er sagen aktuel 

i første halvdel af 2017, og så kunne vi måske få fat i en af hovedpersonerne. 

2) Studietur. Vi hægter os på Distriktsbladsgruppens studietur til Berlin i begyndelsen af 

maj. Så må vi se om der er ressourcer til noget senere på året, idet vores event- og 

turmanager, Maya, er på barsel. Vi besluttede os for, at egenbetaling for Kreds3 medlemmer 

bliver 3.300,00 kr. Den bliver så høj, fordi vi ikke ønsker at konkurrere med os selv. 

3) Økonomien. Alt tyder på, at vi ender året med et underskud, af en størrelse, som ikke er 

set i adskillige år. Det må tilskrives vores høje aktivitetsniveau. 



4) Web-situationen. DJ er i fuld gang med at implementere et nyt it-system. Det har givet 

Connie B. Schmidt, vores web-manager, masser af hovedbrud, raseri og grå hård. Det har 

langt fra været smertefrit. Desuden har den reelle kommunikation med Gl. Strand ladet 

meget tilbage at ønske. Formanden tager et skriv fra Connie med til næste formandsmøde 

på Gl. Strand. Det finder sted 25. oktober. 

5) Fag Festival. Finder sted den 20. og 21. november i Odense. Det meste af bestyrelsen 

deltager. Desuden er der, så vidt jeg fik fat i, ydet tilskud til tre af kredsens medlemmer. 

6) Nyt fra dagbladsfronten. Prikkerunden på Jysk-Fynske Medier med flere, er overstået. 

Endnu er det problematiske ikke overstået. Al redigering skal samles i Esbjerg. Det betyder, 

at de medarbejdere, som skal arbejde i Esbjerg, endnu ikke har fået besked. 

7) Eventuelt. Masser af snak, fortæring af dagens ret: Kylling i cola samt god rødvin m.v. 

 

Det var ordene, som jeg husker dem. 

 

Mange hilsener 

Helge 

 


