
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn tirsdag den 22. januar 2019 
hos Michael Lorenzen, Ulbølle.

Til stede: Silja Smith, Bodil Reimers, Holger Koefoed, Michael Lorenzen.
Afbud: Jakob Risbro, Sofie Dambæk Rasmussen, Sanne Bøg Mortensen, 
Claus Christoffersen, Steen Heinsen, Stine Leth-Nissen, Peter 
Ammitzbøll.

1. Valg af ordstyrer: Ikke nødvendigt. 
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 
3 . Kommende arrangementer: Nudging.
Visuelt Forum på Svendborg Grafisk, 28/1
Buch & Bendix Bar, også med quiz, 27/2
Muligt foredrag om social kontrol i indvandrerkredse ved journalist Denic 
Zerenci. Vi beder om flere oplysninger.
Der er foredrag om Brexit i Aabenraa 26/2 ved Bjarne Nørum, 
korrespondent i London fra Kristeligt Dagblad. Silja Smith taler med ham 
om et lignende hos Kreds Fyn, gerne tæt op den officielle Brexit-dato, 29. 
marts 2019.
Der arbejdes videre med Finland som årets kredstur.
4. Fra hovedbestyrelsen: Der er udkommet tre rapporter om fagenes 
fremtid, udarbejdet af Troels Mylenberg og Søren Schultz. De handler om 
journalistik, kommunikation og det visuelle.
Ny struktur i forbundet: Der er udkommet rapport, som foreløbig er 
fortroligt for hovedbestyrelsen.
5. Generalforsamling: Holdes som tidligere omtalt i Nordatlantisk Hus, 
Odense, søndag den 3. marts fra kl. 11. Der er brunch kl. 10 og kort 
bestyrelsesmøde kl. 9.30. Per Roholt har sagt ja til at være dirigent. Silja 
Smith fortsætter gerne et år mere som formand. Der skal findes 
kandidater til bestyrelsesposter samt suppleanter. Og der skal vælges 
delegerede til delegeretmødet. 
6. Indstillinger til Kæphesten: Der er allerede en del i feltet. Deadline til 
indstillinger sat til 10. februar. Som noget nyt vil vi forud for 
kredsgeneralforsamlingen offentliggøre dem, som bestyrelsen nominerer. 
7. Er behandlet. 
8. Fra webudvalget: Når nyhedsbrevet linker til DJs hjemmeside, linkes 
videre til facebook. En opgørelse viser, at 43 procent af medlemmerne i 
Kreds Fyn åbner nyhedsbrevet, heraf linker 20-30 videre til forbundet.
Vi laver en forsøgsperiode med en teknisk løsning, hvor der linkes til 
hjemmesiden for bl.a. at få folk til at tilmelde sig arrangementer via 
arrangementskalenderen. Det koster 800 kroner. 
9. Kredstræf 2019: Det er kollegerne i Kreds 2, som står for det. Det 



kommer til at foregå i Skælskør 22.-24. marts. 
10. Eventuelt og regnskab: Regnskabsudkast forelagt


