Bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 22. august 2019
Sted: Hos Jakob Risbro, Carl Nielsens kvarter, Odense
Til stede:
Silja Smith, Janne Høgshøj, Ole Frank Rasmussen, Claus Christoffersen, Jakob Risbro
samt Bodil Reimers (fra klokken 20.00)
Afbud:
Holger Koefoed, Sofie Dambæk Rasmussen, Sofie Ejlskov, Ida-Sofie Sellerup
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Studietur
3. Kommende arrangementer
4. Bestyrelsesseminar
5. Eventuelt
Jakob Risbro tog hvervet som referent.
Ad 1:
Der har været sommertur med kredsen på Odense Åfart og æggekage på Carlslund. Der
var 16 deltagere, og der var god feedback fra deltagerne.
Flere deltagere tale om muligheden for at lave noget tilsvarende ved juletide.
Eksempelvis et julearrangement på Bondestuen med indlagt billardturnering.
Janne Høgshøj vil gerne stå som arrangør.
Jakob fortalte, at han har været til første møde i Cavling-komiteen. Det var
superinteressant og superhemmeligt.
Silja har været til ekstraordinært HB-møde, hvor der blev orienteret om sagen om Lars
Werge og Øjvind Hesselager.
Ad 2:
Ole Frank har godt styr på programmet til kredsens studietur til Finland i midten af
september.
Der skal blandt andet besøges et landbrugsblad, hvor Ole Frank har en forbindelse til en
redaktør. Der er også bestilt bord på en restaurant, der har sit eget mikrobryggeri, hvor
der også er mulighed for en rundvisning.
Ole Frank har også været i forbindelse med flere finske partier. Svenske Folkepartiet har
inviteret os til en rundvisning i parlamentet.
Hotel, fly, tog t/r ligger i underkanten af 125.000 kroner. Der er budgetteret med
136.000 kroner.
Vi besluttede at bevilge 10.000 kroner ekstra til studieturen, fordi der er blevet plads til
fire flere deltagere.
Bodil køber gaver til rundviserne. Gaver er fra Clay eller lignende.
Ad 3:

Sofie Dambæk tager fat i ”Husk-min-stemme.dk og får det arrangement op at flyve. Hun
finder også lokalitet.
Formandskabet bliver inviteret på besøg i Kreds Fyn, når det er på plads. Skulle vi
kombinere det med en rundvisning på Anarkist. Silja tager fat i Anarkist som muligt
venue. Kunne kombineres med en brainstorming om, hvad vi skal bruge kredsene (Kreds
Fyn) til i fremtiden.
Silja overvejer et arrangement af en kompetenceafklaringskvinde – find din
kompetencer.
Julearrangement på bondestuen. (Banko eller billedelotteri)
Vi overvejer også at lave en tur til Cavling-uddelingen i København den 3. januar 2020.
Det kunne kombineres med, at vi for eksempel får et oplæg fra Jyllands-Postens
politiske redaktør Marchen N. Gjertsen, som er pærefynsk. Ole Frank Rasmussen er
tovholder.
Ad 4:
Vi holder fast i bestyrelsesseminar den 5. oktober. En lille trojka sætter sig sammen i
midten af september og sætter programmet sammen. Ole Frank, Silja og Jakob
forbereder arrangementet.
Bestyrelsesseminaret foregår hos Jakob, Carl Nielsen.
Vi baserer os på de input, som vi har fået fra arrangementet på Anarkist.
Ad 5:
Næste møde er den 5. oktober.

