
Referat bestyrelsesmøde Kreds 3, Dansk Journalistforbund 

Tirsdag 10. marts 2020 på Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld kl. 17.30-19 

 

Tilstede: Mie, Iben, Henrik R., Helge, Flemming, Karsten, Jonas samt supp. Henrik K. og Martin (gik 

kl. 18.30). 

Fraværende med afbud: Cathrine og Connie 

 
Dagsorden:  
  

1. Konstituering 
2. Kommende arrangementer. Vi har et fyraftensmøde og kredsturen på bedding. Formanden 

er desuden blevet oversvømmet med tilbud fra diverse oplægsholdere. Jeg fremsender 
inden mødet diverse oplæg, så kan I hver især se om, der er noget, I synes lyder 
interessant. Hvis ikke kan vi tage en lille brainstorm.  

3. Fastlæggelse af det kommende år i bestyrelsen i store træk – gerne med mødedatoer og 
bud på hvornår vi skal holde årets bestyrelsesseminar m. overnatning. 
Som inspiration følger her Helge og Karstens forslag til en slags forretningsorden for vores 
bestyrelse. Som de skrev i februar, da de forfattede nedenstående, så er det særligt vigtigt, 
at vi mødes og ikke får aflyst for mange møder, og netop langtidsplanlægning kan måske 
hjælpe på det.    

 Derfor vil vi foreslå, at vi i bestyrelsen forpligter os til: 

• at have/holde mindst seks bestyrelsesmøder, hvert år. 
• nyt/næste bestyrelsesmøde aftales mindst fra møde til møde. 
• et bestyrelsesmøde gennemføres i marts, hvor bestyrelsen konstitueres og årsplanen 

drøftes og vedtages i store træk. 
• Ét bestyrelsesmøde gennemføres i slutningen af oktober/begyndelsen af november og har 

karakter af bestyrelsesseminar. Det kan være i Flensborg eller andet sted med 
overnatning – fredag/lørdag. 

• Vi forpligter os til at gennemføre 10 medlemsarrangementer årligt. Ved hvert arrangement 
er der udpeget mindst to fra bestyrelsen, som har særligt ansvar for arrangementet, og 
tidspunkt (uge) er bestemt i årsplanen. 

• Bestyrelsen udpeger en indpisker, som følger op og sørger for, at planen overholdes. 

4. Eventuelt  

 

Referat 

Punkt 1: Konstituering: Mie er formand, Helge valgt som næstformand, Iben som kasserer og 

Karsten som referent. De udgør Forretningsudvalget. Suppleanter er velkomne til 

bestyrelsesmøder og får al info. 



Bestyrelsesmøder holdes tirsdag eller onsdag i lige uger fem gange om året hos Cathrine. Første 

gang er onsdag 29. april kl. 18. Efterfølgende bestyrelsesmøde er onsdag 10. juni kl. 18. 

Kommende arrangementer: 

Fyraftensmøde i Vejle arrangeret af Paul Brasso. Er på hjemmesiden, men der bør også være 

tilmelding via hjemmesiden. Mie holder snor i arrangementet. 

Rostock-studieturen i slutningen af april blev besluttet udsat til september grundet Corona. (Efter 

mødet har Mie og Iben besluttet at flytte kredsturen til uge 42, så vi hurtigt kan få meldt en dato 

ud på vores hjemmeside) 

Iben  og Mie sørger for de praktiske ting vedr. afmelding til busmand, hotel og øvrige aftaler. 

Arrangement med Cavling-prisvinder ændres til et arrangement med Berlingskes gravergruppe i 

sidste del af april. Henrik Rath er tovholder. 

Lokalaviser til debat: Vi inviterer Anders C. Østerby fra Fyns Amts Avis på Ærø, som har modtaget 

Fyens Stiftstidendes Fellowship 20/21 ved journalistuddannelsen på SDU. Den halve million, der 

følger med fellowshippet, skal bruges i det kommende efterår på at granske de lokale og regionale 

avisers betydning for Danmark. Arrangementet laves i maj/juni. Helge er tovholder.  

Robotjournalistik – hvor er vi på vej hen? Gennemføres i efteråret med Flemming Larsen og Henrik 

Rath som tovholdere. 

Tech-kursus for begyndere. Freelance-journalist Kasper Nesager-Hansen tilbyder et fem-timers 

værkstedskursus, hvor han rådgiver kredsens medlemmer om, hvilke arbejdsredskaber man bør 

investere i, hvis man er freelancer eller påtænker at blive det, og hvis man vil i gang med podcasts 

og videoblogging. Gennemføres i efteråret med Iben og Jonas som tovholdere. Flemming Larsen 

vil også gerne med i idéudvikling om et kursus, som kan tiltrække yngre kredsmedlemmer. Mie 

sender kontaktmail fra Kasper Nesager-Hansen til de tre.  

Til kalenderen: Nytårskuren gennemføres 14. januar 2021 i Kolding. 

Generalforsamlingen gennemføres 4. marts 2021. 

Fagligt Forum i DJ finder sted i forbindelse med tillidsmandsstævnet i september. Mere herom 

senere 

Mie orienterede om, at der er hovedbestyrelsesmøde 17. marts med efterfølgende 

kredsformandsmøde, hvor Tine Johannsen vil komme med et oplæg om Fagligt Forums form. 

(Efter mødet er begge københavner-møder blevet corona-aflyst for observatører, så Mie 

underrettes pr. mail og Skype.  

Mie har sagt ja til at deltage i et møde i Kreds 1 søndag 29. marts – inviteret af tidl. kredsformand 

Jette Hvidtfeldt og Kreds 1-formand Frederik Juel om DJ’s struktur og kredsenes rolle i fremtiden. 

Mie synes, det vil være en god idé, hvis Helge deltager – mere herom, hvis mødet bliver til noget i 

disse corona-tider.  



Således opfattet af Karsten Himmelstrup, suppleret af Mie Sparre 


