
Referat Kredsbestyrelsen, DJ Kreds 3, 
bestyrelsesmøde 4. november 2018 i Odense 

  
Til stede: Helge, Connie, Iben, Kim og Karsten, Cathrine, Mie 
Afbud fra: Henrik 
  
  
Dagsorden  
Godkendt 
Referat fra sidst 
Godkendt 
  

Kommende arrangementer 

  
19. november: Forfatter-aften: Fra idé til film og tv  
Går du med en forfatter i maven? Så skal du læse med her. Måske kan du få inspiration mandag den 19. 
november i Kolding, når DJ Kreds 3 får besøg af manuskriptforfatteren Anne-Marie Olesen Thinghuus. Det 
sker på restaurant Grønningen. Der skal gøres en indsats for at få flere med. 
  
29. november: Hvordan påvirkes sydjyske medier af medieforliget?  
DJ Kreds 3 får besøg af tre lokale "mediebosser": Chefredaktør Mads Sandemann, Jysk Fynske Medier, 
direktør Betina Bendix, TV Syd, og Lederen af DR-regionerne, Peder Meisner, som vi drøfte de regionale 
konsekvenser af det nye medieforlig. På marinaen klokken 19. 
  
Desuden nytårskuren i januar. Marinaen i Kolding. Menu: Pris 350 kr. pr. person blev godkendt. 
  

Studieturen 2019 

Det er besluttet, at studieturen næste år går til München og gennemføres i første weekend i maj. Turen går 
med tog gennem Tyskland. 
  

Generalforsamling 

  
Er fastsat til 7. marts. Lars Werge kommer. På valg er Iben, Karsten, Maya og Kim samt formanden. Steffen 
Lilmoes bliver bedt om at være ordstyrer. 
  
  

Økonomi 
  
Iben oplyser, at kassebeholdningen er på 238.000 kroner. 
  
  
  

Eventuelt 

Næste møde 5. december, Hejlsminde. 
  



  
Således oplevet af Karsten, 4. november 2018 
  
  

Ideliste - 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. Kreds 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. 
 


