
Referat Bestyrelsesmøde den 29. august kl. 18 på Søndervang 9, 6094 Hejls. 
 
Til stede: Helge, Iben, Henrik, Karsten, Connie, Maya, Mie og Kim. Fraværende 
Cathrine. 
 
 
  
Dagsorden: 
  
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Tilføjelse Feriefonden 
  
2. Godkendelse af seneste referat. Godkendt 
  
3. Nyt bestyrelsesmedlem (Claus Dahl har meddelt, at han har fået nyt arbejde og skifter 
fagforening). Mie Sparre indtræder. 
 
  
4. Studieture – hvad gør vi? Problem med tilmeldinger til en efterårstur. Mie og Iben 
laver en studietur til foråret – den første weekend i maj. Spørger medlemmerne hvor de vil 
hen. Udbydes i november/december. 
  
5. Hvor langt er vi med ideer fra seneste bestyrelsesmøde? 
 
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, men det bliver ikke i 2018, da der ikke er hjemmekampe en 
mandag. Forslag om fredag blev fremsat.  
 
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. Intet er sket. 
 
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. Intet sket 
 
Foreningen af danske landbrugsjournalister arrangerer besøg hos Landbrugsstyrelsen, 
som er flyttet ind her i provinsen – Augustenborg. Vi kobler os på arrangementet. Karsten 
arrangerer. Bliver gennemført til foråret, K3 bliver en del af det. 
 
Samme forening laver international landbrugsjournalistkongres i 2020. i Vingsted. Kredsa 
3/DJ tilbyder at koble sig på. Karsten arrangerer. 
 

https://mail.landbosyd.dk/owa/UrlBlockedError.aspx


Bus til Gl. Strand. En torsdag. Møder med eksempelvis fire forskellige 
rådgivere/organisationspolitikere, middag og hjemtur. Blev drøftet, men intet besluttet. 
Afventer afgørelse om feriefond. 
 
Forfatterskolen. Et forslag fra Kim Kiholm. Fik ja til at arbejde videre med det i Kolding. 
 
  
6. Tur til vadehavet – Ulrik Petersen har tidligere inviteret. Det siger i ja tak til. Helge 
står for det i september/oktober. 
  
7. Nytårskur – hvor og hvornår. Torsdag 10. januar på Marinaen, Kolding, alternativt 
Den gyldne hane. Helge arrangerer, Mie sørger for transport nordfra, Henrik for transport 
sydfra. 
  
8. Seneste HB-møde – arbejdsgruppe om den fremtidige struktur i DJ. Blev debatteret 
under middagen. Enighed om opbakning til formandens udmeldinger om, at kredsene er 
omdrejningspunkt for mange herude. Forslag om at Helge kontakter de øvrige formænd 
med henblik på at være på forkant med konkrete forslag til en modernisering – og 
bevarelse - af kredsene. 
 
8.a. Feriefonden. Karsten og Mie orienterede om den seneste udvikling med manglende 
opbakning fra DJ til Feriefondens arbejde. Flere gav udtryk for, at tilbuddet om ferieboliger 
er godt for DJ, og at mange er glade for mulighederne. Støtte fra K3 til, at der bliver lavet 
en aftale, så feriefonden fortsat kan være en del af forbundet. 
 
  
9. Eventuelt. 
 
Sådan oplevet den aften under indtryk af god vin og god mad, hilsner Karsten 


