
Referat fra kredsbestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 27. august 2016 ved Valdemars 

Slot, Tåsinge. 

 

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

Ammitzbøll, Jakob Risbro, Teit Rasmussen, Claus Christoffersen og Michael Lorenzen. 

1. Valg af ordstyrer: Holger Koefoed. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

3. Siden sidst: Hovedbestyrelsens møde: Jakob Risbro fortalte om mødet, hvor man blandt andet drøftede 

mødestruktur, plads til temadrøftelser, IFJ-samarbejdet og økonomi. 

Sanne Bøg Mortensen orienterede om den kommende Gdansk-rejse. Turen blev lukket ved 20 deltagere, da 

man stod ved sidste frist for at afbestille de sidste fem flybilletter. Man turde ikke binde an med at få dem 

afsat. 

Kommende arrangementer: Blandt andet om aktindsigt og med Allan Krautwald, der har skrevet en bog om 

adfærdspsykologi. 

Vi har mulighed for at deltage i Kreds 3-arrangement om Brexit-afstemningen. 

4. Næste HB-møde: Silja Smith deltager som Kreds Fyns observatør. Der skal blandt andet drøftes styrket 

samarbejde mellem freelancere og medarbejderforeninger og situationen efter Dansk 

Kommunikationsforenings nylige konkurs. 

5. Ny hjemmeside:  Claus Christoffersen har deltaget i møde om ny hjemmeside, der dog ikke er 

færdigudviklet. 

6. Økonomi: Bodil Reimers fremlagde status for forskellige poster. Vedtaget at den økonomiske situation 

altid skal vendes kort på bestyrelsesmøderne. 

7. Forslag om, at studerende kan fremlægge deres eksamensopgaver og konkurrere om pris. Kir Klysner 

og Jakob  Risbro sætter sig sammen med forslagsstilleren, Per Roholt, DJ Kommunkation for at strikke et 

forslag sammen. 

Vi skal også have kigget på Kreds Fyns egen hæderspris, Kæphesten, og en eventuel afløser. 

 



8. Netværksaktiviteter: Det fremlagte forslag (se dette) vedtaget med ganske få tilføjelser. I 4. sidste afsnit 

tilføjes, at kassereren sender ansøgningen til behandling hos formanden .I 3. sidste afsnit ændres "er 

muligt" til "skal" og i samme afsnit om evaluering, at denne må være på maksimalt ti linjer. 

9. Deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2017: Jakob Risbro og Kir Klysner laver oplæg til senere møde, 

formentlig  i oktober. 

10. Eventuelt: De fynske tillidsrepræsentanter skal kontaktes for at høre, om de er interesserede i at mødes 

med kredsbestyrelsen til gensidig orientering. 

Næste bestyrelsesmøde hos Michael Lorenzen i Ulbølle 5. oktober kl. 19. Jakob Risbro vælger sang. 


