
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 15. marts 2016 i Odense. 

 

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Silja Smith, Holger Koefoed, Teit Rasmussen, Peter Ammitzbøll, 

Susanne Ove, Jakob Risbro og Michael Lorenzen. 

Afbud: Sanne Bøg Mortensen og Claus Christoffersen. 

Inden det egentlig møde blev der holdt en kort præsentationsrunde. 

1. Valg af ordstyrer: Silja Smith. 

2. Godkendelse af dagorden: Godkendt. 

3. Konstituering: Eventuelle kontaktpersoner i forhold til andre kredse, seniorer eller andre? Det overlades 

til arrangementsudvalget at vurdere, om der er behov for sådanne kontaktpersoner. 

Arbejdsløshedsudvalg? Det kan genoptages, hvis behovet viser sig. 

Web-udvalg: Teit Rasmussen og Claus Christoffersen tilmeldes aktuelt kursus. Silja Smith er suppleant til 

web-udvalget. 

Øvrig konstituering: Silja Smith, næstformand. Bodil Reimers, kasserer. Michael Lorenzen, sekretær. 

Arrangementsudvalg: Sanne Bøg Mortensen, formand, Bodil Reimers, Susanne Ove, Holger Koefoed og 

Jakob Risbro. Der kan sædvanen tro tilknyttes andre til enkeltarrangementer, hvis nogle har ideer, som 

godtages, og som de gerne selv vil føre ud i livet, helt eller delvist. 

4. Bordet rundt: Handlede blandt andet om kommende arrangementer, herunder en film om 

undersøgende journalistik med forudgående foredrag om samme emne på Fyens Stiftstidende, 

fotoarrangement med Rikke Madsen, som er aktuelt med gadeudstilling på Thomas B. Thriges Gade i 

Odense. Kursus i forhandlinger af løn og arbejdsvilkår via DJ-konsulent m.v. 

Det seneste møde i hovedbestyrelsen gennemgået i hovedpunkter og vigtigste diskussioner. 

5. Evaluering af generalforsamling: Det meste fungerede perfekt, herunder Sanne Bøg Mortensen skildring 

af kredsrejsen, samt at DR Fyn på forhånd havde fået at vide, at man havde vundet hædersprisen 

”Kæphesten”. Men it på mødestedet skal fungere fra starten, og vi skal have 100 procent styr på valgregler. 

Diskussion om, hvorvidt stemmetal skal offentliggøres, som det sker f.eks. ved delegeretmøde. Michael 

Lorenzen udarbejder oplæg omkring valgprocedurer på vore egne generalforsamlinger til næste møde. 

6. Kredstræf: Arrangeres i år af Kreds 4 og afvikles i Ry 1.-3. april. Silja Smith, Bodil Reimers, Holger 

Koefoed, Kir Klysner (kun fredag-lørdag) og Michael Lorenzen vil gerne med. Peter Ammitzbøll og Jakob 

Risbro overvejer. De øvrige kontaktes, om de vil med. 

7. Eventuelt: Vi sender hilsen og lille gave til Odense Journalistforenings jubilæumsfest. 

Næste hovedbestyrelsesmøde dækkes af Susanne Ove. 

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Bodil Reimers i Middelfart tirsdag den 26. april kl. 19.00. 


