
Referat af bestyrelsesmøde, DJ Kreds Fyn hos Bodil Reimers, Middelfart, 30.10.17

Til stede: Bodil Reimers, Kir Klysner, Susanne Ove, Holger Koefoed, Sofie Dambæk Rasmussen, 
Sanne Bøg Mortensen, Claus Christoffersen, Silja Smith og Michael Lorenzen.

Afbud: Peter Ammitzbøl, Jakob Risbro

 

1. Valg af ordstyrer: Silja Smith.


2. Godkendelse af dagsorden: Pkt. 6 (ny formulering af regler for studieture) udsat.


3. Siden sidst: Susanne Ove orienterer om ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen, afviklet 
under trp-stævnet, p.g.a. at Kommunikation & Sprog er sprunget fra en aftale om fysisk at flytte 
de to forbund sammen. Forskellige mulighed for DJ drøftet. Enten at blive på Gl. Strand i 
København (evt. via udvidelse ud i gården eller opsige lejemål) eller ved flytning ”uden for 
voldene”. Ekstern konsulent hyres til at se på sagen for 150.000 kr.

Selve trp-stævnet havde bl.a. fokus på arbejdsmiljø, bl.a. via Eva Hertz, psykolog i Center for 
Robusthed. Desuden spørgsmål om menneske kontra computer ved forsker Christoffer Steensbo-
Schmidt.

Foto-konkurrence droppet – for få egnede med.

Sofie Dambæk nævner en anden tendens, man har kigget på – nedadgående løn i branchen, ikke 
mindst de store arbejdspladser.

Valgarrangementet: Forløb tilfredsstillende.

Bestyrelsesseminar: Generel tilfredshed, men for lidt tid til ”fri snak”.

Kreds 4-superlørdag: Kreds Fyn har fem deltagere med til denne ”minifagfestival”. Udgift 290 kr. 
pr. snude.

Det ordinære møde i hovedbestyrelsen (27.10) via Kir Klysner: DJs budget holder, medlemstallet 
har dog kortvarigt ligget under 18.000.

Emnet fastholdelse er i den forbindelse drøftet. Alle dimmittender kontaktes af et medlem af 
hovedbestyrelsen, men det gør man ikke i forhold til folk, som har meldt sig ud.

Ekspertgruppe skal se på ”fagenes fremtid”. Uden topfolk i DJ, hverken folkevalgte eller ansatte.

Til gengæld ser topfolk i DJ på ”fremtidens forbund”. En ti-personers gruppe arbejder med emnet.

Afrapportering af indsatsen på arbejdsmiljø-området ved BLAF-udvalget (BLAF står 
for beskæftigelse, ligestilling, arbejdsmiljø og freelancere).

Kæphesten: Kunstneren er i gang med at gøre figuren mere ”vild”.

Løbegruppen: Har nedlagt sig selv p.g.a. manglende tilslutning.

 

4. Status på arrangementer, kredstræf og julefrokost: 
11.1.18: Møde om konstruktiv journalistik.

6.2.18: Møde om innovation.

4.3.18: Generalforsamling.

Julefrokost: Ok til 15.12 i Odense (Bryggeriet Flakhaven). Kredsen betaler mad, deltagerne 
drikkelse.

Kredstræffet: To weekender i marts undersøges, 9.-11. marts eller 16.-18. marts, herunder om 
man kan bruge noget af 9. marts, hvor der er møde i hovedbestyrelsen. Kig på bestemt sted, hvis 
tilbud undersøges nærmere.


5. Planlægningsværktøj: Sofie Dambæk har udarbejdet model, så man elektronisk kan følge, 
hvor langt et givet arrangement er nået.


6. Udsat


7. Nye vedtægter: Vi skal have tilføjet, at kredsens formål er at gennemføre arrangementer for 
medlemmer. Standardvedtægter skal bibeholdes.


8. Samarbejde med studerende: Drøftet uden egentlig konklusion, men tages op igen.


9. Nye medlemsnetværk: I første omgang indkalder Bodil Reimers til møde i 
”Cigaren” (mødelokale i Odense) for at sondere, hvad der er interesse for. Og så ”simrer” ideen 
videre.




10. Næste møde: Allerede tidligere fastlagt som kombineret julefrokost/bestyrelsesmøde hos Kir 
Klysner, Nyborg, 30. november fra kl. 17.


