
Referat af bestyrelsesmøde i Kreds Fyn 1. juni 2016 i Odense: 

 

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Peter Ammitzbøll, Silja Smith, Jakob Risbro, Susanne Ove, Holger 

Koefoed, Claus Christoffersen, Teit Rasmussen, Michael Lorenzen, Sanne Bøg Mortensen. 

 

1. Valg af ordstyrer: Peter Ammitzbøll. 

2. Dagsorden: Godkendt. 

3. Siden sidst: 

Aftalt kredstur til Tinderbox festivalen 22. juni kl. 17-19. Vi må stille med 40. 

Der planlægges arrangement om aktindsigt i samarbejde med TV2 Fyn til efteråret. 

Arrangement på bedding om arbejdsmiljø og ledelsesstil. Gerne i samarbejde med KS (Kommunikation og 

Sprog) og Kommunikationsforum. Susanne Ove er i kontakt med Per Roholt fra kommunikatørerne. 

Arrangement planlægges med forfatteren Susanne Staun. 

4. Hovedbestyrelsens seneste møde: Handlede blandt andet om forestående og igangværende 

sparerunder på Jysk Fynske Medier og Nordjyske. 

Forhandlingsudvalget til de forestående overenskomstforhandlinger blev drøftet. Ikke stemning for at 

mindske dette udvalg. 

Fagligt Forum. Generelt et godt arrangement, men flere ønskede mere forberedelse af gruppearbejdet, 

samt at emner kommer ud på forhånd. Generelt lidt skepsis over at diskutere struktur. 

Åbenhedstinget har fået afslag på ansøgning om økonomisk tilskud. Sagen ligger lige nu til behandling i 

forbundets mediepolitiske udvalg. 

Det blev drøftet, om der er åbenhed nok om fordeling af ophavsretsmidler. 

Der bliver udarbejdet mere dækkende statistikker over beskæftigelse og ledighed, herunder at man se, 

hvor mange der falder ud af systemet. 

Statistik på vej over freelancelønninger. 

Drøftet om pressekortet skal udstedes sammen med en art ”journalistløfte”, og at ikke alle DJ-medlemmer 

automatisk kan komme i betragtning til pressekort. 

Idé luftet om fælles kreds- og specialgruppegeneralforsamlinger, altså at man mødes samme dag, 

formentlig i København. 

Jakob Risbro deltager for Kreds Fyn i næste HB-møde. 

 



Se i øvrigt det officielle HB-referat. 

5. Regler for studietur: Bodil Reimers har gennemgået ventelister for de seneste fem kredsrejser. Der var 

venteliste til to af dem (Riga og Færøerne). Fem stod på listen til begge ture og kom altså ikke med. 

Kolleger, der ikke har været med på rejsen året før, skal have forspring ved tilmelding ved at få et bestemt 

antal pladser til rådighed. 

Bodil Reimers har udarbejdet to oplæg (se dem i hendes mail). Oplæg 1 blev vedtaget med fem stemmer 

for, mens oplæg 2 høstede én stemme. 

6. Årets studietur: Den hidtidige favorit er opgivet p.g.a. økonomi. Sanne Bøg, Jakob Risbro og Bodil 

Reimers kigger på alternative muligheder. 

7. Ansøgning om sponsorstøtte til mediesommerlejr på Vallekilde Højskole: Afslag. 

8. Evt. tættere samarbejde med KAJO: Jakob Risbro og Kir Klysner undersøger dette og taler med 

studerende fra KAJO samt undervisere og studievejledere. 

9. Pulje til netværksaktiviteter under Kreds Fyn: Kir Klysner undersøger muligheden og udarbejder oplæg 

til et senere møde. 

10. Deltagelse i folkemødet på Bornholm: Jakob Risbro udarbejder oplæg til eventuel deltagelse fra Kreds 

Fyn på folkemødet i 2017. 

11. Eventuelt: Bestyrelsesseminar 27.-28. august 2016. Sted findes senere. 


