
Referat 

  
Bestyrelsesmøde 4. februar 2019, klokken 18 i Hejlsminde 

Til stede: Helge, Connie, Iben, Kim, Karsten, Henrik, Cathrine, Mie 

Afbud fra: Maya 

  
  
Dagsorden  
Godkendt 

Referat fra sidst 

Godkendt 

  

Evaluering nytårskur 

Stor tilfreds med arrangementet og fremmødet. Fantastisk stemning. Underholdning var fin, men 
der skal tænkers nyt til næste år. 
  

Kommende arrangementer 

Grænseoverskridende temadag/temadage: Karsten og Helge mødes i samme uge og strikker 
programmet sammen, så der kan sendes invitation ud. Iben klarer hotelbooking. Gennemføres 
fredag 4. til lørdag 5. april. På programmet fredag Jørgen Møllekær, Flensborg Avis samt 
Fleggaard. Lørdag foreløbig Gwyn Nissen, Nordschleswiger, og Jørgen Popp Petersen, 
mindretalspolitiker i Tønder kommune. 
Gennemføres i 2019 som optakt til 100-året for Genforeningen – Nutidens grænseland - hvor står 
de nationale mindretal i dag. 
 

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. 
  
Studietur til Munchen: Fortsat under planlægning, afgang med tog onsdag aften den 1. maj, 
program frem til lørdag aften eller søndag morgen (5. maj), atter togtur. 
Pris 1500 kr. pr. deltager. Turen meldes ud snarest.  
 

Muligheder/Idebanken fra tidligere KB-møder 

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. 
  



Bus til Gl. Strand. En torsdag. Møder med eksempelvis fire forskellige 
rådgivere/organisationspolitikere, middag og hjemtur. 
  
Forfatterskolen. 
  

Økonomi. 

Alt tyder på, at Kreds 3 kommer ud med et overskud på mellem 24.000 og 29.000 kr. Ingen 
studietur har medvirket til faldende omkostninger. Kontingentindtægter sandsynligvis uændrede. 
2019: Udgift til nytårskur på omkring 60.000 kr. Underholdning kostede 7.500 kr. 

  
Generalforsamling 

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

Kredsenes fremtid 

Dette punkt kom til at fylde en del på bestyrelsesmødet. Det skete efter at der er kommet et 
oplæg til den fremtidige struktur i DJ, herunder kredsens rolle, og efter at kredsformændene har 
drøftet et oplæg. 
Debatten har i øvrigt fået en fortsættelse efter bestyrelsesmødet på mailkorrespondance mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. 
  
Der var ingen samlede konklusioner – ud over at arbejdet fortsætter i forbindelse med 
generalforsamlingen, det kommende kredsseminar på Sjælland og delegeretmødet. 
  
Blot for at beskrive debatten med et enkelt citat: 
”Vi skal passe på, vi ikke holder liv i noget, som er dødt.” 

  

  
Eventuelt 

Næste møde forud for generalforsamlingen klokken 17. 
  
Således oplevet af Karsten, 4. februar 2019 
 
 
 


