
Mødereferat   18/03/2016   
Tilstede:   Rasmus,   Jette,   Niels   Peter,   Martin   og   Jørn.   
Afbud:   Lene,   Anne,   Pernille,   Morten   og   Jimmi.   
  

1.   Valg   af   dirigent Bilag Bemærkninger   

  
  

2.   Referat Bilag Bemærkninger   

  
  

3.   Meddelelser Bilag Bemærkninger   

  
  

4.     Journalisternes   arbejdsprogram. Bilag Bemærkninger   

  
  

5. Bilag Bemærkninger   

  
  

Valg   af   dirigent     Rasmus   vælges   som   dirigent   for   mødet.   

Referat   fra   seneste   møde   
(09.02.2016)   

Link:   
https://docs.google.com/ 
document/d/1z3HwgNe 
31bxFwjz9RJshH_oMU 
F7LsZrGxN9p-a6E5ac/e 
dit     

Godkendes   

Ændring   i   forhold   til   næste   møde:   ændres   til   at   
være   et   fysiskmøde,   frem   for   online.   Mødes   rykkes   
til   den   5.   april   kl.   18,   Rasmus   sørger   for   at   
opdaterer   med   hensyn   til   endeligt   tidspunkt,   hvis   
der   skulle   ske   ændringer.     

Jette   meddeler   at   de   har   
afsluttet   deres   arbejde   i   
vedtægtsændringsgruppen 
,   og   materialet   er   skrevet  
og   sendt,   og   det   skal   
diskuteres   på   næste   møde.   

  Rasmus   sørger   for   at   delagtige   gøre   alle   i   
materialet.     

    Opbakning   i   bestyrelsen   for   arbejdsprogrammet.   

    Forretningsudvalget   reduceres   til   3   medlemmer.   
Med   mulighed   for   at   indkalde   flere   ad   hoc,   og   det   
behøver   ikke   at   være   bestemte   fra   bestyrelsen.   

Pind   to   ændres   til: ”    Vi   foreslår,   at   der   bliver   nedsat   
et   forretningsudvalg   til   at   klare   det   daglige   arbejde.   
Det   består   af   tre   medlemmer.   ”     
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6.   Ny   bestyrelse Bilag Bemærkninger   

  
  

7.   Generalforsamlingsdirigent. Bilag Bemærkninger   

  
7.a   generalforsamlingen. Bilag Bemærkninger   

  
8.   Hjemmeside Bilag Bemærkninger   

  
9.   Klagetelefonen. Bilag Bemærkninger   

11.   Hvad   skal   vi   kommunikere. Bilag Bemærkninger   

Martin,   Lene,   Pernille,   
Jørn,   Anne,   Morten,   Allan   
og   Bent   stiller   ikke   op   igen.   

    

Der   skal   findes   nye   8   
medlemmer.     

  Merle   Strand   Banggaard   er   en   af   de   nye   8.   

Søgning   efter   nye   
medlemmer   

  Rasmus   skriver   en   mail   ud   til   de   store   huse,   hvori   
han   spørger   om   de   har   nogle   medarbejdere   der   
kunne   være   nyt   bestyrelsesmateriale.    

Rasmus   laver   en   mailgruppe,   hvor   han   melder   ud,   
hvem   de   har   snakket   med,   i   forhold   til   at   blive   
medlem   af   bestyrelsen.   

Jørn   spørger   Klaus   Buster   

Jette   spørger   Klaus   (tv-avis)   og   Anne   Morrits     

Martin   spørger   Dorthe   Hoffman.   

Rasmus   spørger   Louise   vindfelt,   Morten   Brun   og   
Jane   Pedersen.   

Per   Roholt   foreslås   som   
dirigent   til   
generalforsamlingen.   

  Det   bliver   besluttet,   at   hører   Per   Roholt   om   han   vil   
være   dirigent   på   generalforsamlingen.   

Det   praktiske   i   forhold   til   
generalforsamlingen.   

  Der   skal   være   40   stole,   2   kasser   vand,   2   kasser   øl,   
kaffe/the   og   en   powerpoint   projekter.   Jette   tager   sig   
af   lokalet   og   dertil,   og   Niels   Peter   tager   sig   af   en   
medlemsliste   og   stemmesedler.   

Journalisterne   skal   have   ny   
hjemmeside,   som   lanceres   
i   midten   af   Juni.   Hvornår   
skal   tingene   være   færdige   
og,   hvem   skal   stå   for   det.   

  Yngve   deltager   i   oplæring   af,   hvordan   man   lægger   
ting   på   den   nye   hjemmeside.   

Der   tages   beslutning   om   i   den   nye   bestyrelse   om,   
hvem   der   skal   være   webredaktør.   

Klagetelefonen   lanceres   
den   1.   april.     

  Jette   skriver   informationen   om   så   Rasmus   kan   
putte   det   på   hjemmesiden,   og   tager   telefonen.   

    Deadline   29.   marts.   



  
  

5.   Eventuelt Bemærkninger   

  
  

  

Næste   møde   bliver   den   5.   april   kl.   18   

Arbejdsprogram:   Jette   

Klagetelefon:   Jette     

Åbenhedsting:   Rasmus   

    


