
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn onsdag den 5. oktober 2016 hos Michael 

Lorenzen, Ulbølle: 

  

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Silja Smith, Holger Koefoed, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Peter 

Ammitzbøll, Jakob Risbro og Michael Lorenzen. 

Afbud: Claus Christoffersen og Teit Rasmussen. 

1.Valg af ordstyrer: Holger Koefoed. 

2.Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden bemærkninger. 

3.Siden sidst: Gdansk-turen blev gennemført godt uden uforudsete hændelser og ifølge de deltagende 

overvejende med en passende blanding af faglige oplæg og tid til andet. Turen talte fem helt nye deltagere 

i denne sammenhæng. 

Øvrige arrangementer: D.d. ti tilmeldte til arrangement 26. oktober om arbejdsmiljø. 

30-31 deltog i arrangementet om aktindsigt, halvdelen nye i Kreds Fyn-sammenhæng. 

Andre ideer: Biograftur til Snowdon-filmen, der går i Café Biografen i Odense. Tovholdere: Bodil Reimers, 

Peter Ammitzbøll. 

Arrangement om pressefotografi med udgangspunkt i en igangværende udstilling. Tovholdere: Peter 

Ammitzbøll  og Jakob Risbro. 

Julearrangement. Tovholdere: Peter Ammitzbøll, Susanne Ove. 

Eventuelt et arrangement om billedbehandling. 

Seneste møde i hovedbestyrelsen: Silja Smith deltog som kredsens observatør. Der var blandt andet en 

temadrøftelse, drøftelser om forholdet mellem freelancere og medarbejderforening samt orientering om 

det europæiske arbejde. 

4.Ny hjemmeside: Præsenteret d.d. Kreds Fyn kommer på senere på året, tidligst i uge 43. Utilfredshed fra 

vores side med den proces, som forbundet har stået for. 

5.Orientering om Fynske Medier: Runden med fyringer, mere eller mindre frivillige fratrædelser, de 

forestående omrokeringer m.v. gennemgået. 



6.Generalforsamling: Datoen er af hensyn til andre generalforsamlinger fastsat til lørdag den 4. marts 2017 

kl. 11. Der er brunch for interesserede fra kl. 10. Bestyrelsen mødes kl. 9.30. Stedet bliver igen 

Nordatlantisk Hus i Odense. 

7.Kæphesten: Bodil Reimers har kontakt med en kunstner om en ny udgave. Kir Klysner spørger kredsens 

tidligere formand, Claus Falkenby, om han vil gennemgå historien bag trofæet og modtagerne. Vi er endnu 

ikke på plads med den nye pris – om det skal være en ”vandrepokal” eller en, som uddeles fra år til år til 

evig eje hos modtageren. 

8.Økonomien: Bodil Reimers fremlagde de aktuelle tal og det foreløbige omkring Gdansk-turen. 

9.Eventuelt: Næste møde bliver hos Holger Koefoed, Lykkegårdsvej 5, 5210 Odense NV den 23. november. 

Spisning kl. 18.30, mødestart kl. 20, senest afslutning kl. 21.30. 


