
Bestyrelsesmøde i Kreds 3 – 3. februar 2018 

Deltagere: Cathrine, Conni, Helge, Henrik, Karsten, Kim, Mie og Iben (referat) 

Mødet indledt med besøg på Flensborg Avis, rundvisning og info om avisen, mindretallet, historien, 
journalistlønninger o.m.a. v/nyhedschef Niels Ole Krogh. 

  

Dagsorden 

1. Spørgeskema fra HB til bestyrelser/kredse etc. i DJ om årsager til at medlemmer 
overvejer at melde sig ud hhv. hvad der får medlemmer til at blive.  
Drøftet: Udmeldelser er ikke et stort problem i Kreds 3, typisk sker det fordi ved 
brancheskift.  
Forslag til tiltag er listet op – Kreds 3-forslag kan tilføjes – gerne senest til GF, så Helge kan 
få vores input med til HB i marts. 
Vi tror på et godt miks af faglige og sociale arrangementer får folk til at komme/blive.  

2. Valgforbund til Fagligt Forum (og delegeretmøde 2019): for at få fuldt udbytte af antal 
delegerede, kunne vi have valgt at gå i valgforbund fx med medarbejderforeninger eller 
specialgrupper. Frist for anmeldelse af valgforbund er 1.1.  
Note til kalender: i november tages beslutning om valgforbund til delegeretmøde. 

3. Kredstræf: 16.-18. marts Hotel Faaborg Fjord. 
 

4. Arrangementer 2018  

5. februar: foredrag med Bent Thuesen, tidl. drabschef i Haderslev, nu myndighedschef i 
Tønder Kommune, Pleje og Omsorg – sammen med Aabenraa Journalistklub 

1. marts: generalforsamling – Lars Werge i den varme stol. Grilles om DJ i fremtiden – 
Helge spørger Johanne Haagerup (DR) og Uwe Iwersen (JV) og Cathrine spørger Mikkel 
Lysgaard (…??) 

Dirigent: Steffen Lillemoës 

VALG: formand Helge (hvert år) + i år: Mie, Henrik, Cathrine og Connie. Suppl. er Claus 
Dahl Sørensen og Henriette Tang (Mie kontakter dem og hører, om de er til rådighed) 

Revisor: Forslag? … genvalg til Ole Sørensen + … 

Uden dato:  

”Tyskland er andet end Fleggaard og Bundesliga” – en mini-fagfestival – invitation 
til alle DJ-kredse/-grupper. 
Forslag til ”forståsigpåer”: Jens Klavsen, dir. Fleggaard, Anni Matthiesen MF’ (V), 
grænseudvalget om mindretalshusballaden, 
Tovholder: Karsten og Helge   
Deniz Serinci: om tyrkisk-kurdiske konflikt? 

Besøg på Vadehavscentret: Tovholder: Kim 


