
Referat af møde i kredsbestyrelsen, DJ Kreds Fyn, 5. februar 2018 hos Michael Lorenzen, Ulbølle.

 

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


1. Valg af ordstyrer: Kir Klysner.


2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med to nye punkter.


3. Siden sidst:  
Orienteret om afviklede arrangementer – fredagsbar og konstruktiv journalistisk. 
Orienteret om senest møde i forbundets hovedbestyrelse.


4. Status på kommende arrangementer: Bararrangement 20. april, kræver tilmelding. Møde 
med redaktør på fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, filmaften med tre kandidater og 
podcast om journalistisk fortælling.


5. Kredstræffet i Faaborg, som Kreds Fyn arrangerer: 44 deltagere, inklusive specialgrupper. 
Bodil Reimers, Peter Ammitzbøll, Holger Koefoed, Sanne Bøg Mortensen, Silja Smith og Michael 
Lorenzen deltager. Jakob Risbro overvejer.  Kir Klysner og Susanne Ove, som på tidspunktet for 
kredstræffet er udtrådt af bestyrelsen, deltager i et vist omfang.

Orienteret om foreløbigt program.


6. Regler for deltagelse i studieture: Vedtaget som anført nedenfor, Peter Ammitzbøll vil give to 
døgns fortrinsret for nye deltagere, de øvrige i bestyrelse vil give ét døgn. 
 
Gældende regler lyder herefter:  
 
”Alle medlemmer af Kreds Fyn kan deltage i studieturene. 
 
For at sikre, at nye deltagere har en chance i kapløbet om de begrænsede pladser, har 
medlemmer, der ikke har været med i det foregående år, fortrinsret i ét døgn efter, at turen er 
udbudt. 
 
Efter den ene døgn ud følger rækkefølgen af tilmeldte, uanset om de har deltaget tidligere eller ej. 
Det gælder altså stadig om at være hurtig på tasterne. 
 
Arrangørerne af turen er altid sikret plads. 
 
Når man har meldt sig, deltager man i hele turen til og fra Odense. Evt. påstigning undervejs til 
lufthavn. Man deltager i hele det planlagte program, med mindre sygdom forhindrer det.” 
  
Under punktet blev der orienteret om mulige geografiske mål for studieturen 2018. 
 
 

7. Regnskab:  
Indtægter 2017 var på 231.941,10 kr. samt 57.050 kr. i egenbetaling for studieturen til Edinburgh. 
Udgifter: 319.877,29 kr. 
 
I budget 2018 er udgifter sat til 332.650 kr. 
 
Kassen skal til enhver tid rumme 150.000-200.000 kr. 
 
Status pr. 1.1.18 var 165.000 kr. 
 
 

8. Generalforsamling: Ny kæphestpris: Ca. 6-8.000 kroner i udviklingsomkostninger, herefter 
2-3.000 kr. pr. statuette.




Emner til beretning drøftet.


Freelancer Robert Wengler hyres til at dække generalforsamling, herunder til at tage foto af den 
nye bestyrelse.


Emner til mundtlig beretning gennemgået.

 

9. Medlemsundersøgelse: Gennemgået, prototype sendes ud til bestyrelsen.


10. Udpegning af modtager til kæphest: Lukket punkt, refereres ikke.


11. Eventuelt


