
DJ Kreds 3, Referat, bestyrelsesmøde tirsdag 29. okt. 2019 hos Cathrine Reinert, 

Kolding. 

Tilstede: Mie Sparre, formand og referent. Helge Andreassen, Cathrine Reinert og Henrik 

Rath.  

Afbud fra Connie Bøgwad Schmidt, referent Karsten Himmelstrup, Finn Arne og kasserer 

Iben Hauschultz. 

1) Referat godkendt. Der var dog enkelte unøjagtigheder med datoer og arrangører på 

diverse arrangementer. Eksempelvis er det Mie og Iben, der står for kredstur til 

Rostock 23.-26. april 2020. 

 

2) Mie har fået mails fra to kredsmedlemmer, som gerne vil med til ekstraordinært 

delegeretmøde. Forbundet har oplyst, at kun de personer, der var delegeret i 

foråret, kan blive delegeret, med mindre de blev valgt til suppleanter sidst. 

Bestyrelsen besluttede, at Kreds 3 vil betale for de to, der allerede har meldt sig, og 

for yderligere tre – altså fem kredsdeltagere i alt. Udgiften er rejse t/r til Kbh + 540 

kroner i deltagergebyr. Mie giver de to medlemmer besked om afgørelsen. Vi 

melder ud, at der er tre yderligere kredsbetalte pladser til delegeretmødet i DGI 

Byen søndag 24. nov. 

Der var ikke stemning for at betale for fælles transport for Kreds 3-delegerede. Fra 

bestyrelsen deltager så vidt vides lige nu: Helge, Mie og Connie. 

 

3) Vi sender nyhedsbrev ud og håber på mange tilmeldinger til vores debatmøde med 

DJ’s nye formandskab 14. november på TV Syd. Mie står for det praktiske, 

nyhedsbrev, tilmeldinger og velkomst og mødestyring. Bestyrelsen skal have 

forberedt nogle skarpe spørgsmål til Tine og Jakob. 

 

4) Nytårskuren 9. janunar er godt på vej på Restaurant Skyttegården. Helge har fået et 

tilbud på 300 kr pr. deltager. Han og Karsten udtænker også underholdning. Måske 

den sønderjyske sanglærke Rikke Thomsen. Helge sørger for at give lyd, når vi skal 

have arrangeret de sædvanlige busser. 

 

5) Generalforsamling – nyt punkt i forhold til den udsendte dagsorden: Vi indkalder 

snarest til generalforsamling i Kreds 3. Mødet holdes torsdag 27. februar. Cathrine 

indhenter tilbud på Koldingfjord og evt ét eller to andre steder. Vi vil ikke benytte 

sejlklubben længere, da de ikke har overenskomst. Helge sørger for at få mødet 

annonceret rettidigt i Journalisten, Mie kontakter Steffen Lilmöes og hører, om han 

vil være ordstyrer. 

 

6) Iben og Mie arbejder støt på Rostock-turen 23.-26. april. 

 

7) Økonomi. Alt er vel melder Iben, som ikke deltog i mødet. Hun har fået afklaret 

spørgsmål om mærkelige kontingentoverførsler fra forbundet. De skyldes at visse 

medlemmer er på nedsat kontingent, og hvis man melder sig ind på skæve datoer, 



modtager vi ”skæve” beløb. Medlemstal i kredsen pt er 615 fuldt betalende 

medlemmer.   

 

8) Fremtidige arrangementer. Vi takker pænt nej til de fleste af de uopfordrede forslag, 

vi har modtaget, fordi vi er så langt henne på året og udskyder et par stykker, der 

lyder godt, til foråret. Mie giver mailskriverne besked. 

 

9) Eventuelt. Intet at bemærke.   


