
Referat af bestyrelsesmøde, Kreds Fyn, onsdag den 7. juni 2017 hos 
Burger Anarchy, Odense. 

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Holger Koefoed, Silja Smith, 
Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Peter Ammitzbøll, Jakob Risbro, 
Sofie Dambæk Rasmussen og Michael Lorenzen. 
Afbud: Claus Christoffersen. 

1. Valg af dirigent: Holger Koefoed. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

3. Siden sidst: Fagfestival flyttes måske til Odense centrum til Odeon. A-
kasse delegeretmødet afviklet, hvor det bl.a. kom frem, at det ikke vil 
kunne svare sig at tage en dags arbejde, da man så ikke kan få dagpenge 
i en uge under visse omstændigheder. Der arbejdes fra forbundet på at få 
det ændret, herunder via politiske henvendelser. 

4. Arrangementer: Flere er faldet på plads. Kommunalvalg ved Ulrik Kjær 
10. oktober. En navngiven og nyopstillet kandidat kontaktes for at høre, om 
vedkommende også vil være med. Sommerudflugt til Skårupøre Vingård 
18. juni. Bustransport fra Odense via Svendborg. Arrangement om 
LinkedIn med Morten Vium 7. november i samarbejde med 
kommunikatørerne, som vi deler udgifterne med. Det samme gælder et 
arrangement om iværksætteri med Jonathan Løv 6. februar. Vi spørger 
også Svendborg Presseforening, om man vil være med. I så fald skal 
udgifterne fordeles mellem tre parter. Sprogaften inklusive quiz med 
Susanne Staun 14. september. 

5. Bestyrelsesseminar: Bliver 16. september. Vi spørger Henrik Bruun fra 
forbundet, om han vil påtage sig opgaven som procesleder m.v. På 
dagsordenen skal bl.a. være evaluering af arrrangementerne samt et 
punkt om tonen i bestyrelsesarbejdet. 

6. Nyt logo: Vi har fået tilbud fra DJ om et nyt logo, men vi har for ikke 
lang tid siden fornyet det, så det bliver et nej tak herfra. 

7. Valgforbund på Fyn: Kredsformand Kir Klysner har talt med DJ-
direktør Linda Garlov, men vi har brug for yderligere oplysninger, før 
processen eventuelt fortsætter. Bl.a. vil vi vide, om det kan resultere i 
færre delegerede fra Fyn. 



8. Studietur til Edinburgh: Der er indgået aftale med hotel 2.-5. 
november. Da dette er meget tæt på kommunalvalget, ønskes et tidligere 
alternativ undersøgt. Sanne Bøg og Bodil Reimers kigger på muligheden. 

9. Næste møde: Bliver hos Silja Smith, Odense, 23. august. 


