
Referat af generalforsamling i DJ Kreds Fyn søndag den 28. februar 2016 i 

Nordatlantisk Hus i Odense. 

 

43 deltagere samt besøg af forbundsformand Lars Werge. 

Kir Klysner bød velkommen. 

 

 1. Valg af dirigent: Per Roholt, som konstaterede, at generalforsamlingen ikke som krævet var varslet i 

Journalisten i januar, da Journalisten ikke udkommer på papir i årets første måned. Det var i stedet sket 2. 

februar samt via hjemmesiden 1. februar. Forsamlingen accepterede generalforsamlingens lovlighed. 

2. Valg af stemmetællere: Finn Bønnelykke og Per Christian Andersen. 

3. Formandens beretning: Aflagt af Kir Klysner. Se beretningen andetsteds på Kreds Fyns hjemmeside. Kir 

Klysner fremlagde også medlemsundersøgelsen, der også kan ses i sin helhed andetsteds. Efter kort debat 

godkendt. 

4. Regnskab: Se særligt bilag. Aflagt af kasserer Bodil Reimers, der bl.a. fortalte om anvendelsen af vores 

Safety Fund-bidrag. Godkendt. 

5. Budget fremlagt. Kontingentet fastlagt til uændret 25 kroner pr. måned. 

6. Forslag: Bestyrelsens forslag til  indkaldelse af generalforsamling i årene fremover godkendt. Der er tale 

om en modernisering af teksten til de faktiske forhold.  Se hele formuleringen nedenfor: 

”Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier med mindst tre ugers varsel til afholdelse i den 

efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts”. 

Tekst om, hvad dagsordenen skal indeholde, fortsætter uændret. 

Der var ingen andre forslag. 

7. Valg:  

a. Formand: Kir Klysner genvalgt. 

b. Til bestyrelsen efter kampvalg: Silja Smith og Bodil Reimers genvalgt, Peter Ammitzbøll og Jakob Risbro 

nyvalgt. Claus Christoffersen ikke genvalgt. 

c. Suppleanter. I prioriteret rækkefølge efter kampvalg: 1. Claus Christoffersen. 2. Teit Rasmussen. 3. 

Henriette Ditlefsen. 

d: Revisorer: Per Christian Andersen og Claus Falkenby. Revisorsuppleant: Tino Rueskov Pedersen. Alle 

genvalgt. 

8. Eventuelt: Diverse emner drøftet. 

Efter selve generalforsamlingen viste Sanne Bøg Mortensen billeder fra kredsrejsen 2015 til Riga. 

 



Forbundsformand Lars Werge talte om aktuelle emner i DJ. 

Kæphesten, kredsens hæderstegn, overrakt til DR Fyn (P4) for deres satireindslag, ”Københavneralarmen”. 


