
Referat af DK kreds Fyn, kredsbestyrelsens møde 30.8.17 hos Silja Smith, Odense. 

Mødet udsat en uge p.g.a. anden faglig aktivitet. 

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

1. Valg af ordstyrer: Silja Smith. 

2. Dagsorden: Godkendt. 

3. Siden sidst: DJ har fået plads i medarbejderudvalg i Odense Kommune og kan vælge 
en tillidsrepræsentant. Der er 16-17 DJ-medlemmer i Odense Kommune for tiden.   
Tilfredshed med arrangementet på vingården i Skårupøre, skuffelse over arrangement om 
droner, hvor der ikke blev vist en sådan i aktion.  
Generel indskærpelse om priser for arrangementer: Det skal være fuldstændigt præcist, 
hvad der er aftalt, herunder om momsen er inkluderet i beløbet. 

4. Seneste møde i hovedbestyrelsen: Orienteret om DR, hvor der er frivillige 
fratrædelser indtil udgangen af august. Indtil videre er 55-65 stillinger (menige 
medarbejdere) varslet nedlagt.  
Det er blevet indskærpet, at man ved fornyelse af stillinger skal se på kompetencer hos 
fyrede folk og ikke blot hive nye ind, f.eks. hvis der skal være en digital stilling, som er 
nyoprettet.  
Retssag på vej om fyring af ældre DJ-kollega hos 3F.  
Konference på vej om kvinder i topledelsen hos toneangivende fagforbund.  

Uden for HB-mødet: Orientering om situationen hos JF Medier.  
Fagbladet Journalisten på vej tilbage til Post Nord, da ny distributør ikke vil tegne 
overenskomst med fagforening. Ekstraomkostning på 350.000 kr. hentes fra digital 
udgave.  
Aftale om, at DJ kontakter alle nye dimittender fra uddannelserne.  
Forbundsformand Lars Werge i dialog/diskussion med en række ambassadører hen over 
sommeren. Syriske kolleger, som DJ har hjulpet, herunder med internationale pressekort, 
kan nu danne egen forening. 

5. Studietur og arrangementer: 35 tilmeldte til Edinburgh-rejsen. Fem afbud. Dermed 
fem på venteliste.  
Orienteret om igangsatte arrangementer og om nogle i støbeskeen. Af mulige nye ideer 
kan nævnes et af om konstruktiv journalistik ved centerleder Ulrik Haagerup og DR Fyn-
journalist Jesper Borup samt et arrangement om platformen You Tube, eventuelt også om 
byudvikling, aktuelt i Svendborg. Og muligt arrangement om nyt OUH.  
Muligt besøg af Journalistens redaktør, Øivind Hessslager, hvis familie kommer fra 
Hesselager på Østfyn. 

6. Status på bestyrelsesseminar: Hotel Christiansminde i Svendborg. Det kan også blive 
en slags test på, om stedet kan anvendes til kredsseminar 2018, som Kreds Fyn skal stå 
for.  



Det blev i øvrigt præciseret, at referat fra bestyrelsesmøderne i Kreds Fyn skal være 
tydeligere, ikke mindst skal forslag gengives direkte i referatet, eller vedlægges. Det er 
ikke nok at henvise til tidligere udsendt materiale.  
Silja Smith og Kir Klysner udarbejder nærmere dagsordenen m.v. til bestyrelsesseminaret, 
der finder sted 16. september. 

7. Ny kæphest: Udkastet vurderet. Vi vil have en "vildere" model. 

8. Reglerne for studieture: Bodil Reimers udarbejder forslag til revideret model til næste 
møde. Præciseringer nødvendige. 

9. Størrelsen på kredsens egenkapital: Drøftet. Bestyrelsen ønsker et vist niveau for 
kassebeholdningen til uventede/specielle situationer. 

10. Eventuelt:  Web-udvalget anmoder om fotos, når der skal udsendes invitationer til 
arrangementer m.v.  
Kir Klysner meddeler, at hun stopper som formand og i bestyrelsen til næste 
kredsgeneralforsamling for at få mere tid til familien. 


