
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 28. september hos Silja Smith i 

Odense. 

 

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Mogens Rasmussen, Silja Smith, Holger Koefoed, Susanne 

Ove, Claus Christoffersen, Sanne Bøg Mortensen, Teit Rasmussen, Peter Ammitzbøl og Michael 

Lorenzen. 

 

1. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen. 

 

2. Dagsorden: Godkendt med tilføjelse. Susanne Ove refererer fra en debat i freelancegruppen. 

 

3. Siden sidst: Holger Koefoed m.fl. orienterede om den nyligt afviklede studietur, som der var 

tilfredshed med. 

 

Vi tager tilmeldingsproceduren op på næste bestyrelsesmøde. Herunder bestemmelsen om, at der 

skal fem nye med hver gang. 

 

Susanne Ove orienterede om tillidsrepræsentantstævnet, som havde en række interessante 

oplæg. Der blev bl.a. også diskuteret forhold mellem fastansatte og freelancere og problemerne 

med, at de store dagblade trykker priserne. Samt at DR med indførelsen af to-værters modellen 

har lukket for freelancerne. 

 

Kir Klysner orienterede om bestyrelsesseminariet. 

 

Andet: Det vil koste 100.000 kroner, hvis DJ skal overtage domænet dj.dk. 

 

Ti-året for Muhammed-tegningerne. 

 

Kreds Fyn indstiller Bjarne Mouridsen som deltager uden for hovedbestyrelsen i et udvalg, som 

arbejder med freelancere, arbejdsmiljø og beskæftigelse. 

 



4. Arrangementer: Der blev orienteret om kommende arrangementer, herunder en invitation fra 

Kreds 3 til et møde i Kolding med den nye formand og nye næstformand i DJ. Vi siger ja tak og 

bevilger spisning til dem, der måtte være interesserede. 

 

Per Roholt har for kommunikationsgruppen inviteret til et møde om Odense, ”fra stor by til 

storby”. 

Der bliver et møde med lydtekniker på TV 2, Anders Mechlenburg om lyd i kommunikation. 

Vi overvejer at invitere den nye næstformand til vores kredsgeneralforsamling. 

Arrangement med ZetLand om crowd-sourcing m.v. 

 

5. Arbejdsprogram: Der kan fortsat holdes møder i private hjem, hvis folk vil lægge lokaler til. Vi 

kan låne et lokale af Sanne Bøgs arbejdsgiver, og vi kan holde møder ude i byen, hvis vi alligevel 

har et lokale til andet formål. Ellers blev arbejdsprogram, som Kir Klysner havde vedlagt 

dagsordenen, vedtaget. 

 

6. Økonomi: Bodil Reimers orienterede om økonomien, herunder om, at studieturen blev billigere 

end forventet, mens andre poster er lidt større end budgetteret. Der er knap 150.000 kroner i 

kassebeholdning. 

 

7. Ny kæphest: Det blev drøftet, om vi nødvendigvis skal uddele den hvert år, eller det skal være 

efter behov. Intet vedtaget. Alle skal tænke over prisen og dens grundlag til næste gang. Også 

hvilken type hæder, som skal uddeles. 

 

Nyt logo: Nødvendigt, bl.a. i forhold til twitterprofil. Der er indhentet to prisoverslag. En tredje 

spørges. Godkendt, at der skal nyt logo til. 

 

8. Eventuel genindtræden i fælles kredsture: Nej, men der kan tages stilling til enkelte ledige 

pladser. 

 

9. Invitation til trykkefrihedskonference i Borup: Ingen deltagelse fra Kreds Fyn. 

 

10. Næste møde: 24. november kl. 18.30 hos Susanne Ove, Odense. 


