
Referat af møde i bestyrelsen for DJ Kreds Fyn 5. maj 2015 hos Michael 
Lorenzen, Ulbølle. 

 

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

 

1. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen. 

2. Godkendelsen af dagsorden: Godkendt. 

3. Delegeretmøde: Forbundsledelsen udskiftet. Ingen fynske medlemmer af hovedbestyrelsen 
længere. Kreds Fyn gav 20.000 kroner til Safety Fund. Læs mere om delegeretmødet på DJ’ s 
hjemmeside. 

4. Bestyrelsens arbejde: Hvert medlem skrev en til tre ting ned, som kan forbedre arbejdet. 
Bearbejdes af arbejdsgruppe. 

5. Nyt fra webudvalget: Følger  

6. Nyt fra arrangementsudvalget: Arrangementet med Rasmus Willig bliver 17. august kl. 19. Det 
mangler endnu mødelokale. 

Lasse Jensen kommer til Odense og kan høres i Stiftens medielab. Det er 20. maj. 

Sommertur til Ditlevsdal 20. juni for at høre om deres bisonprojekt. Guidet tur med frokost. 
Minimum 20 skal tilmelde sig. 

Rejsen i år bliver til Riga i Letland 18-21. september. Direktøren for Det danske Kulturinstitut i 
byen vil være behjælpelig med kontakter til det faglige indhold. 

Flere andre ting er i støbeskeen, for eksempel møde med DJ’ s arbejdsmiljøkonsulent, Eva 
Jakobsen, med Per Roholt, fmd. DJ Kommunikation, et besøg hos Odense Sport & Event, Linkedin-
kursus og evt. arrangement uden foredrag. 

Vi har ikke mulighed for selv at holde møde med folkene bag Tinderbox-festival i Odense, men kan 
få tildelt 20 pladser til Fyens Stiftstidendes læserarrangement, Café Stiften. 

Et arrangement med folkene bag Politikens satirespalte, ATS, er også en mulighed. 

7. Kommunikationsstrategi: Webudvalget plus Sanne og Kir sætter sig sammen for at udarbejde 
ny kommunukationsstrategi for Kreds Fyn.  

Blandt de ting, der blev drøftet, var, at nyhedsbrevene skal hurtigere ud. Nyhedsbrevene skal 
sendes til alle tre medlemmer af webudvalget, som internt finder ud af, hvem der skal stå for 
arbejdet. Desuden var der enighed om, at der er brug for en styrkelse af vores kommunikation til 
medlemmerne - både i nyhedsbreve og på Facebook og hjemmesiden.  

 



8. Tunesienprojekt: Vore kolleger i det nordafrikanske lands forbund har store problemer. DJ vil 
gerne etablere tillidsrepr. kursus. Vi afventer, at vores kollega, tillidsrepr. i Fynske Medier, Lene 
Sarup, har besøgt Tunesien. Nærmere behandling af punktet følger i juni. 

9. Idébank og medlemsundersøgelse: Kir Klysner vil gerne kategorisere ti emner for 
medlemsundersøgelse. Silja Smith vil være med til at kigge på resultaterne. Det bliver hen omkring 
1. november. 

10. Bordet rundt: Forespørgsel om deltagelse i fotokursus afvist. 


