Bestyrelsesmøde 17. december 2019
Deltagere: Bodil Reimers, Sofie Ejlskov, Sofie Dambæk, Janne Høgshøj, Claus
Christoffersen, Holger Koefoed og Silja Smith
Afbud: Jakob Risbro, Ole Frank Rasmussen, (Ida-Sofie Sellerup midlertidigt bortrejst)
1. Siden sidst (formandsarrangement, julefrokost, HB mv.)
Vi evaluerede julefrokost 13. december på Bondestuen. 32 glade deltagere. Lidt overfyldt
lokale men god mad og stemning. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at vi som
arrangører burde have sørget for at sætte skub i en billard-turnering som varslet i
invitationen. Der var dog kun ét billardbord på stedet, så det gav anledning til en
diskussion af, at vi skal holde julefrokost et sted, hvor der er bedre muligheder for en
”aktivitet”.
Næste år skal vi måske være i Odense City Bowl, så der er mere aktivitet og mulighed for
kegleturnering og bedre plads til netværk.
Af vigtige ting fra HB-mødet, der mest var en gennemgang af overenskomster, var, at vi
skal huske at drøfte og komme med input til, hvad et kommende kombineret Fagligt
Forum/TR-stævne skal indeholde.
2. Status på kæpføl og kæphest
Arrangementet med kåringen af årets kæpføl er på skinner 6. februar. Sofie og Sofie har
snor i det. Vi må alle gerne komme med indstillinger af de BA-projekter, vi kender til.
I begyndelsen af januar sender vi invitation til indstillinger til Årets Kæphest ud (Silja laver
tekst). Vi sender navnet på de nominerede ud lige efter vores bestyrelsesmøde 18. februar
i håb om, at de dukker op til generalforsamlingen. Vi skal måske skubbe endnu mere på i
år.
3. Ansøgning fra praktikanter
Sofie havde indstillet ansøgning fra TV2/Fyns praktikanter til studietur. Vi besluttede at
støtte med 600 kroner (tidl. 500) pr. person, der ikke har været på studietur i samme regi
tidligere, og som er medlem af DJ.
4. Kommende arrangementer inkl. GF
Arrangement med Martin Kirchgässner om infografik. Silja har snor i (Det kan nu tilføjes, at
arrangementet bliver 14. januar 18-21, medielab Fyens Stiftstidende. Ud over Kæpfølarrangement og Generalforsamling, har vi i kredsen pt ikke flere arrangementer på
bedding.
Janne Høgshøj nævnte Tal Til Øjet 25. januar på IT Universitetet. Fælles arrangement for
alle faggrupper og kredse. Alle faggrupper er repræsenteret i programgruppen. Pris kun
400,00. Fra programmet kan nævnes indlægsholdere som: Anders Kjærulff, journalist,
tidligere Harddisken på DR P1 og Aflyttet på Radio 24/7 // Stine Bjerre Herdel, Direktør
Børsen Creative // Per Morten Abrahamsen, fotograf // Johan Adam Linneballe, direktør
Scandinavian Branding // Og mange andre... Se hele programmet på http://djeye.dk 👀
Janne foreslog, at vi i kredsen eventuelt betalte transport for vores medlemmer. Det var
der andre, der talte imod. Der blev ikke landet en afgørelse, og en endelig beslutning er
skudt til mødet 16. januar.

Vi har for længst varslet dato for generalforsamling (1. marts 2020, Nordatlantisk Hus). Vi
forsøger at få en annonce i Journalisten også. Silja undersøger deadline. (14. januar kan
nu tilføjes)
5. Næste studietur
Vi diskuterede løst rejsemål. Ole Frank Rasmussen havde på forhånd foreslået Polen. Af
andre forslag var bl.a. Tallinn (Estland) og Vilnius (Litauen), Ungarn. Der blev ikke taget
nogen beslutning.

