
Referat, Bestyrelsesmøde DJ Kreds 3, 21. juni klokken 18 i Hejlsminde 
 
Til stede: Helge, Connie, Iben, Maya, Kim og Karsten 
Afbud fra: Cathrine, Claus Dahl Sørensen, Henrik 
 
 
Dagsorden  
Godkendt 
Referat fra sidst 
Godkendt 
 

Bank-aftale 
Formanden underskrev aftale med Arbejdernes Landsbank. Dermed har Iben overtaget jobbet 
som kasserer. Karsten er i fremtiden referent. 
 

Kommende arrangementer 
 
Grænseoverskridende temadag/temadage: Karsten, Iben Helge udgør arrangementsgruppen. 
Mødes 5. september. Forslag om at det gennemføres i 2019 som optakt til 100-året for 
Genforeningen. 
 
Kommunikation/fodbold: Møde med ny kommunikationschef Jacob Ravn, Sønderjyske. Tidligere 
JV. I forbindelse med hjemmekamp i sæsonen 2018/19. Formanden sørger for kontakt samt 
arrangerer. Efter ide fra Rene Dandanell. 
 
Lokale medier – i efteråret, når medieforliget er mere eller mindre på plads. Chefer fra JV, VAF, 
Radio Syd, TV Syd. Debat om fremtidens syddanske mediemarked. Connie og Maya arrangerer. 
 
Underskov-medierne. Hver by sin webside. Hvem er de, hvad kan de, hvad vil de, hvor langt 
kommer de ud, er de en trussel for de etablerede medier. Kurt Henriksen med lokal privatejet 
ugeavis. Men ikke Gunnar Hattesen. Formanden arrangerer. 
 
Foreningen af danske landbrugsjournalister arrangerer besøg hos Landbrugsstyrelsen, som er 
flyttet ind her i provinsen – Augustenborg. Vi kobler os på arrangementet. Karsten arrangerer. 
 
Samme forening laver international landbrugsjournalistkongres i 2020. i Vingsted. Kredsa 3/DJ 
tilbyder at koble sig på. Karsten arrangerer. 
 
Idebanken 
 
Bus til Gl. Strand. En torsdag. Møder med eksempelvis fire forskellige 
rådgivere/organisationspolitikere, middag og hjemtur. 
 
Forfatterskolen. 



 

Økonomi. 
 
Udgifterne hidtil i 2018 er på 90.000 kr. godt 52.000 kr. brugt på medlemsarrangementer 
herunder januars nytårskur. Godt 10.000 kr. på generalforsamlingen og 9000 kr. til tre deltagere 
på kredsseminar. Med uændrede kontingentindtægter kan vi have et udgiftsniveau på omkring 
85.000 kr. resten af året, inden regnskabet går i nul. 

 
Fagfestival 
Vi holder bestyrelsesmøde på fagfestivalens førstedag – sidst på eftermiddagen. Kreds 3 betaler 
for bestyrelsesmedlemmers deltagelse. Sørg selv for tilmelding og send regning til Iben. 
 

Studieturen 
 
Seks medlemmer har betalt for deltagelse i studieturen og dermed tilmeldt sig: Det er Ute Levisen, 
Hanne Høier, Ove Kirketerp, Erik Larsen, Jay Jay og Mai Christensen. Formanden vil med på en 
fribillet. Der skal efter sigende være yderligere seks, som har givet udtryk for, at de gerne vil med. 
Vi afventer udviklingen og sender mails rundt i håb om at flere vil bakke op. 

 
Eventuelt 
Næste møde onsdag 29. august i Hejlsminde. 
 
Note: Jeg, referenten, takker som afgående kasserer for et godt samarbejde med 
bestyrelsesmedlemmerne gennem 23 år. Jeg takker også for den flaske rødvin, jeg fik af 
formanden som tak for indsatsen. Den er drukket og smagte godt. 
 
Således oplevet af Karsten, 22. juni 2018 
 
 
 


