
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 24. marts 2015 i Nyborg. 

 

Til stede: Kir Klysner, Mogens Rasmussen, Bodil Reimers, Sanne Bøg Mortensen, Peter 
Ammnitzbøll, Silja Smith, Holger Kofoed, Susanne Ove, Claus Christoffersen og Teit Rasmussen. 

 

Afbud: Michael Lorenzen. 

1. Valg af ordstyrer: Claus Christoffersen. 

2. Godkendelse af dagsorden: ingen tilføjelser. 

3. Valg af referent: Teit Rasmussen. 

4. Konstituering: 

Formand: Kir Klysner (valgt på generalforsamling) 

Næstformand: Silja Smith 

Kasserer: Bodil Reimers 

Sekretær: Michael Lorenzen 

Webudvalg: Claus Christoffersen, Mogens Rasmussen og Teit Rasmussen 

Arrangementsudvalg: Sanne Bøg Mortensen (udvalgsformand), Bodil Reimers, Peter Ammnitzbøll, 
Silja Smith, Holger Kofoed og Susanne Ove. 

Under punktet blev det slået fast, at Beskæftigelsesudvalget definitivt er lagt i graven, men at 
særlige arrangementer målrettet ledige er en del af udvalgets arbejdsområde. 

5. Afholdte arrangementer: 

Vedr. fusionsmøde i Kolding 17. marts. Mogens mente, at ”jyderne” nok var mest positive stemte i 
forhold til fusionen, som glædeligvis ikke kommer til at koste journalist-arbejdspladser. Generelt 
var det fynske fremmøde noget skuffende, men ellers et godt møde. Referat fra mødet er 
tilgængeligt på kredsens Facebook-side.   

Sanne, Holger, Michael og Bodil har været til kredstræf. Her blev der bl.a. diskuteret forskellige 
modeller for kredsenes fremtidige indflydelse bl.a. set i lyset af det kommende formandsvalg. 
Kandidater til næstformandsposten var også til stede ved træffet og ”gjorde sig til”. Endelig blev 
Michael genvalgt til Feriefondens bestyrelse. 

6. Kommende arrangementer: 

Forslag til arrangementer i foråret 2015 blev runddelt og diskuteret. 

”Debatmøde med næstformandskandidater” blev efter diskussion droppet. 

 



Der arbejdes videre med: 

- ”Foredrag med Lasse Jensen” (tovholder: Sanne) 

- ”Foredrag med Rasmus Willig” (tovholder: Susanne) 

- ”Sommerafslutning: Guided tur og frokost Bisonfarmen Ditlevsdal i Morud” (tovholder: Peter) 

 ”Arrangement i samarbejde med DJ Kommunikation” (tovholder: Sanne). 

 

Endelig dato samt tid og sted for ovennævnte tilgår. 

7. Forslag fra generalforsamlingen om venskabskreds i Tunesien: 

Forslag vedtaget om at invitere Lene Sarup med til næste bestyrelsesmøde i forhold til mere 
information om formål og indhold. 

8. Refusion af transport i forbindelse med arrangementer - afklaring: 

Der blev diskuteret forskellige aktuelle sager. Hovedkonklusionen blev, at det fremover til hver 
arrangement skal fremgå af invitationen, om kredsen yder transportrefusion og under hvilke 
former. 

9. Bestyrelsesseminar: 

Der var stemning for at afvikle seminaret med overnatning. Det giver optimal mulighed for både 
diskussion og plads til socialt samvær. Dato fastlagt til 22.-23. august. Sted ikke besluttet. 
(tovholder: arrangementsudvalget). 

10. Tilskud til DJ Festival: 

Sanne talte i positive vendinger om det faglige indhold, men at de (relative høje) økonomiske 
udgifter begrænser mulighederne for deltagelse af alle. Hun fortalte om forskellige former for 
tilskudsordninger og efterlyste en mere generel diskussion af festivalens indhold kontra pris. Kir vil 
til næste HB-møde forhøre sig om de andre kredses erfaringer i forhold til økonomisk støtte. 

11. Forespørgsel om podcast på djkredsfyn.dk: 

Efter diskussion blev konklusionen et nej. Kir giver skriftligt afslag. 

12. Eventuelt: 

Næste bestyrelsesmøde bliver hos Michael 5. maj. 


