
Referat af bestyrelsesmøde i DK Kreds Fyn 24. november 2015 hos 

Susanne Ove, Odense.  

 

Til stede: Kir Klysner, Bodil Remiers, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Holger Koefoed, Claus 

Christoffersen, Mogens Rasmussen, Silja Smith, Peter Ammitzbøll, Teit Rasmussen og Michael 

Lorenzen.  

Afbud: Ingen.  

 

1. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen. Sang: "Snemand Frost og Frk. Tø", valgt af Holger 

Koefoed. Michael Lorenzen får ansvaret for sangen til næste møde.  

 

2. Dagsorden: Godkendt.  

 

3. Siden sidst: Kir Klysner refererede kort om hovedbestyrelsens møde i oktober. Officielt referat 

er tidligere sendt ud.  

 

Der holdes kredstræf 1.-3. april i Ry. Kreds 4 er vært.  

 

Afviklede arrangementer: 20 til møde om lyd, 21 til arrangementet med Zetland, heraf 15 nye 

ansigter. Men problem med, at folk melder sig til og siden udebliver. Her var 30 tilmeldt.  

 

4. Næste møde i hovedbestyrelsen: Bodil Reimers deltager.  

 

5. Nyt fra arrangementsudvalget: Stikord: Møde om Lokalavisen i Odense. Julefrokost, især for 

folk uden kolleger, men alle er velkomne. Historiens Hus/nytårskur i januar. Møde om Kulturregion 

Fyn. Fotoarrangement. Sommerudflugt til Nyborg Slot med omvisning og picnic på volden.  

 

Kolleger i Kreds 3 og Kommunikation og Sprogs lokale kreds inviteres med.  

 

Lokalavisarrangementet bliver 10. december, julefrokosten 19. december. Meddeles i vores 

elektroniske nyhedsbrev. Resten arbejdes der videre med.  



 

6. Ny kæphest: Tekstoplæg fra Bodil Reimers godkendt med en tilføjelse om fotografisk indsats i 

afsnit om, hvad man kan modtage prisen for.  

 

Konkurrence om prisens form og navn. Det afsløres på generalforsamlingen, hvad prisen hedder, 

og hvem der har foreslået navnet.  

 

Hele oplægget er udleveret til kredsbestyrelsen.  

 

7. Nyt logo: VI kontakter to navngivne grafikere, som vi tidligere har talt med, om et tilbud. 

Samtidig vil vi vide, om og i givet fald hvad de har lavet for DJ.  

 

8. Generalforsamling: Bliver 28. februar 2016 i Nordatlantisk Hus: Kl. 9.30 mødes bestyrelsen til 

kort formøde. Kl. 10 er der brunch, kl. 11 er selve generalforsamlingen.  

 

Per Roholt spørges om dirigenttjansen.  

 

9. Medlemsundersøgelse: Gennemføres af Kir Klysner og Silja Smith. En test sendes snarest ud til 

resten af bestyrelsen. Det koster 190 kroner pr. måned i tre måneder at gennemføre den (tekniske 

udgifter). Der udsættes en lodtrækningspræmie på 500 kroner blandt deltagerne.  

 

10. Eventuelt: Ingen juleafslutning i år. Vi holder fast ved, at tillidsrepræsentanter fra fynske 

arbejdspladser inviteres til vores sidste bestyrelsesmøde før sommerferien, og at dette foregår 

ude i byen.  

 

Næste bestyrelsesmøde bliver også et sted i byen, Odense. 5. januar 2016 kl. 18 med spisning og 

kl. 19 selve mødet. 

 

Det Tunesien-projekt, som blev omtalt på kredsgeneralforsamlingen, vil der blive arbejdet videre 

med. Trp. Lene Sarup, Fynske Medier, og Lennart Steen, TV 2, tager efter planen til det 

nordafrikanske land den 2. uge i december 2015 for at tale videre om et muligt formaliseret 

samarbejde. 


