
Referat, bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 26. april 2016 hos Bodil Reimers, 

Middelfart. 

 

Til stede: Bodil Reimers, Susanne Ove, Holger Koefoed, Jakob Risbro, Peter Ammitzbøll, Teit Rasmussen, 

Silja Smith, Sanne Bøg Mortensen, Kir Klysner, Michael Lorenzen. 

Afbud: Claus Christoffersen. 

1. Valg af ordstyrer: Holger Koefoed. 

2. Godkendelse af dagordenen: Angående pkt. 5, der skal penge til grafiker omkring lancering af ny 

hjemmeside. Og arrangementsudvalgets koordinerende møde lægges ind som del af bestyrelsesmødet, der 

derfor ikke slutter kl. 20.45. Arrangementsudvalget fremlægger sine ting under ”Siden sidst”. 

3. Siden sidst: Filmarrangementet 2. maj: Over 30 tilmeldte, der bydes på øl bagefter. 

Udvalget prøver så vidt muligt at sætte to ansvarlige på til hvert arrangement. Der er intet krav om parløb, 

men et ønske om, at udvalgets medlemmer gør brug af hinanden. 

Vi skal have fundet ud af, hvad vi bruger samarbejdet med kreds 3 til. Vi tager som hovedregel stilling fra 

gang til gang, hvilke arrangementer, de skal inviteres til. 

Studieturen: Der er sonderinger i gang. 

Arrangement om Rikke Madsen og billeder i Odense ved Thomas B. Thrigesgade. Det bliver i udgangen af 

maj eller en gang i juni. 

Ingen sommerafslutning, men mulighed for et arrangement om ”Tinderbox bag kulissen”. 

Arrangement i ”Fodboldfabrikken” til august (firmafodbold og/eller andre aktiviteter). 

Arrangement med Susanne Staun om sprogligt eftersyn planlægges. Gerne i samarbejde med de 

studerende på SDU. 

Gerne et arrangement om stress med konsulent Eva Jakobsen fra DJ og en stressramt, der kan fortælle 

nærmere. 

Eventuelt kursus om forhandlingsteknik. 

Eventuelt arrangement med ”Bøf-Jensen” om at være mål for en ”shitstorm” i.f.m. hans sag ”Jensens 

Bøfhus” mod ”Jensens Fiskerestaurant”. 

Et medlem har foreslået arrangement om Instagram. Vi spørger, om vedkommende vil stå for det. Peter 

Ammitzbøll er bestyrelsens kontaktperson. 

TV2/Fyn har foreslået samarbejde om et arrangement om aktindsigt/offentlighedslov. Hvis det bliver med 

et konkret udgangspunkt, er vi med. Vores kontaktperson er Jakob Risbro. 

Motionsarrangement foreslået af medlem, der bedes komme med et oplæg. 

Angående Fagligt Forum og Kredstræf henvises til de udsendte referater. 

 



4. Tilmeldingsregler til studieture: Vi skal sikre, at nye får en form for fortrinsret til studieturene. Bodil 

Reimers fremlagde oplæg, der blev drøftet, herunder "forspringets" længde. Der skal laves to udkast til 

næste møde, et, hvor ti pladser reserveres, og et med åben tilmelding. 

5. Ny hjemmeside: Sygdom hos udbyder har udskudt relanceringen til efteråret. Formentlig bliver det ikke 

før september. Det samme gælder oplæring. Vi får mere tid til at diskutere, hvad vi vil med hjemmesiden. 

6. Nye valgregler til generalforsamlingen: Oplæg fra Michael Lorenzen drøftet med enkelte sproglige 

rettelser. Indstilles til godkendelse på næste generalforsamling (2017). Oplægget er udleveret til alle. 

Punkterne 7-9. udskudt til næste gang på grund af tidsmangel. 

10. Bestyrelsesseminar: Vi drøftede muligt indhold. Kir Klysner, Silja Smith og Jakob Risbro udarbejder 

programmet og finder et sted. Tidspunkt fastsat til 27.-28. august 2016. 

11. Eventuelt: Næste møde bliver 1. juni 2016 kl. 18.00 i Odense. Stedet findes senere. 


