
Referat af DJ Kreds Fyn, kredsbestyrelsens møde 16/9 2017 på Christiansminde efter 
bestyrelsesseminar. 
  
Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Claus 
Christoffersen, Jakob Risbro, Sofie Dambæk Rasmussen, Holger Koefoed og Silja Smith 
Afbud: Peter Ammitzbøll, Michael Lorenzen 
  
1. Valg af ordstyrer: Sofie Dambæk 

2. Valg af referent: Silja Smith 

3. Dagsorden: Godkendt – med ekstra punkt indsat som nyt punkt 11 om vi skulle kigge 
på vores vedtægter (især paragraf 2) i forhold til diskussion tidligere på dagen til seminar. 

4. Siden sidst: Susanne Staun-arrangement 7. september blev aflyst pga. sygdom. Ny 
dato for arrangement planlægges til 27., 28. eller 29. november. 

5. Status for studietur: Programmet er nogenlunde på plads. Blandt andet er der købt 
billetter til koncert med tre af Skotlands fremmeste folksangere. Der er fiskesnøre ude efter 
DJH’s tidligere rektor Kim Minke, der bor i Edinburgh. Der er fortsat fem på venteliste til 
turen. 
10. oktober: Ulrik Kjær er på plads, der arbejdes på også at få medier, der laver kampagne 
for et større antal unge medlemmer til at stille med en repræsentant. Forslag fra DJ 
Kommunikation: Kristian Strøbech er sat til en gang midt november. Julearrangement 7. 
december med Danske Ølentusiaster er uafklaret, men vi vil gerne være med. 
Vi arbejder tillige stadig på en julefrokost for medlemmer. Sofie og Silja arrangerer i 
december eller januar. 
Jakob har snor i arrangement 11. januar med Ulrik Haagerup og Jesper Borup. Susanne 
har planlagt arrangement 6. februar med Jonathan Løw. 
Vi drøftede kurser foreslået af medlem. Vi er ikke interesseret i af konkurrere med DJ, så vi 
holder os til eventuelt relevant kurser, vi kan få DJ til at stille med i Odense. 
Forslagsstilleren kan eventuelt selv arrangere noget og søge netværkspuljen. 
Jakob foreslog på baggrund af et af de foreslåede kurser et arrangement om at blive 
kommunikatør. 

6. Økonomi: Bodil redegjorde for midtvejsstatus. Budgettet holder nogenlunde. På visse 
poster er vi godt i gang med at bruge penge. Vi forventer nogenlunde samme indtægter 
som sidste år. 

7. Evaluering af arrangementsmodellen: Kir redegjorde for de ændringer, vi har lavet. 
Der var enighed om at være to til at arrangere, med mulighed for at melde fra, hvis et 
arrangement kun kræver en enkelt mands arbejde. Der var tilfredshed med nedlæggelsen 
af arrangementsudvalget, fordi vi alle gerne vil arbejde for medlemmerne. Men vi har ikke 
helt fundet den optimale form for arrangementsarbejdet i hele bestyrelsen endnu.  
Der skal stadig arbejdes med et årshjul, hvor vi ikke bare kigger på målgruppen for 
arrangementer, men også typen af arrangementer. Der skal fortsat være plads til helt 
aktuelle ting. Vi skal arbejde med processen omkring ideudvikling og det mandat, folk får 
med. Der blev ytret ønske om at kunne annoncere arrangementer flere måneder eller op til 
et halvt år frem. Vi bruger et helt møde på at snakke arrangementer, årshjul mv. på et af de 
kommende møder. 



8. Lene Rimestads forslag diskuteret. Vi er enige om, at det er en god idé med et par 
netværk, men har brug for mere tid til at afklare, hvilke typer af netværk der er behov for. 

9. Kir og Jakob tager møde med Peter Bro fra SDU om samarbejde med studerende. 

10. Medlemsundersøgelse: Der var stemning for at gentage medlemsundersøgelsen – 
eventuelt med fokus på, hvad medlemmerne ser som vores rolle, hvad vi skal arbejde for. 

11. Sofie kigger på vedtægternes formulering og kommer med oplæg. 

12. (tidl. Pkt. 11) Næste generalforsamling: Generalforsamling bliver lørdag 10. februar 
eller alternativt 11. februar. Bodil forsøger at booke Nordatlantisk hus med brunch som 
sædvanlig. Mht. Kredstræf arbejdes der med mulighederne 9.-11. marts, 16.-18. marts 
eller 6.-8. april. Sanne, Susanne og Silja indhenter tilbud. 

13. Næste møde: Næste møde 30. oktober hos Bodil. Næste møde igen 30. november 
hos Kir (formentlig allerede fra kl. 17), hvor der diskuteres arrangementer. 

14. Evaluering af møde efter forslag fra Claus Iwersen. Vi uddelte karakter (1-10) til hhv. 
seminar og møde. Referenten har ikke noteret det nøjagtige gennemsnit. Men der var ros 
til seminaret med ekstern mødeleder, men ærgrelse over ikke at nå helt i mål, nu vi var i 
gang med relevante diskussioner. Mødet landede over middel med henvisning til den gode 
tone mv.


