
Møde i kredsbestyrelsen DJ Kreds Fyn 15. maj 2017 hos Susanne 
Ove, Odense. 

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

1. Valg af ordstyrer: Silja Smith. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

3. Siden sidst: Kir Klysner orienterede om delegeretmødet, og om 
hvorvidt Kreds Fyn skal kunne indgå i valgforbund ved senere 
delegeretmøder. Sagen undersøges for tiden i forbundet. De 
væsentlige beslutninger på delegeretmøde kan ses på forbundets 
hjemmeside. 
Derudover blev orienteret om de to senest afviklede arrangementer 
hos Kreds Fyn, et med journalist og forfatter Olav Hergel og et om 
robotter. 
Bodil Rohde, der netop er død, blev mindet for sit store faglige 
arbejdet, ikke mindst for freelancere. Hun boede ved sin død her i 
kredsen, i Kerteminde. 

4. Arrangementer: I forbindelse med forrige kredsbestyrelsesmøde 
er der arbejdet videre med en række ideer. Nogle er ”grydeklare”, 
nogle arbejdes der videre på, nogle når måske ikke med i 
kalenderen i denne omgang. 
Susanne Staun skal hyres til arrangement om sproget, evt. med en 
quiz indlagt. Bodil Remers og Sanne Bøg Mortensen arbejdere 
videre med dette. Dato ikke fundet. (Ca. september) 
Peter Ammitzbøll arbejder videre med arrangement om LinkedIn. 
Jakob Risbro arbejder videre med arrangement om kommunalvalg. 
Kommunalforsker Ulrik Kjær stiller gerne op. Evt. i selskab med 
politiker, måske en afgående. 
Holger Koefoed arbejder videre med ”fremtidens tendenser”. 
Sanne Bøg Mortensen kigger på ”tendenser i journalistik”, hvor det 
lige nu er historie, som er meget populært. 
Susanne Ove kigger på iværksætteri. 



Silja Smith undersøger, om vi kan lave et arrangement med Per 
Westergård og Søren Schultz-Jørgensen, som for tiden studier 
medier i udvikling internationalt. 
Jakob Risbro undersøger, om vi skal lave et arrangement om de 
forestående medieforligsforhandlinger. 
Michael Lorenzen kigger på, om man kan lave noget kritisk omkring 
Facebook, måske bredt lidt længere ud. 
Der skal også kigges på julefrokost og arrangement i lufthavnen. 
(August). 

5.  Web-udvalget/tabt arbejdsfortjeneste: Godkendt, at der 
udbetales tabt arbejdsfortjeneste til én deltager ved møder og 
kurser i forbundet. 

6. Støtte omkring Gambia-projekt: Afslag på ansøgningen. 

7. Kæphestens afløser: Der optages forhandlinger med en 
konkret kunstner. 

8.  Kredsrejsen: Der indhentes tilbud omkring en tur til Edinburgh. 

9. Eventuelt: Næste møde er 7. juni. Bestyrelsen mødes kl. 18, 
tillidsrepræsentanterne inviteres til kl. 19. Et sted i Odense.


