
Referat af bestyrelsesmøde DJ Kreds Fyn, 17. januar 2018 hos EUC Lillebælt, 
Odense. 

Til stede: Kir Klysner, Sanne Bøg Mortensen, Bodil Reimers, Susanne Ove, Sofie 
Dambæk, Silja Smith og Michael Lorenzen samt Jakob Risbro fra pkt. 12. 
Afbud: Holger Koefoed, Claus Christoffersen og Peter Ammitzbøll. 

1. Valg af ordstyrer: Sanne Bøg Mortensen. 

2. Dagsorden: Godkendt. 

3. Siden sidst: Tilfredshed med de to gennemførte arrangementer, julefrokosten og 
ølsmagningen. 

På tapetet i den kommende tid et arrangement om konstruktiv journalistik. 

Hovedbestyrelsen: Hovedbestyrelsen har godkendt krav til overenskomstforhandlinger på 
TV  2 og TV2-regionerne bl.a. med krav om mere betaling for genetid og aftale for 
freelancere. 

Et HB-medlem har fået job på Grønland, må deltage i HB-møder via Skype, dog ikke den 
lukkede del. 

Forbundsformand Lars Werge orienterede om sexchikanesagen. Advokatundersøgelsen 
er lige på trapperne. Der vil blive orienteret om undersøgelsen på lukket møde i 
hovedbestyrelsen. 

Vedrørende fagligt forum: Holdes 22.-23. april med temaerne ”Fagenes fremtid” og 
 ”Fremtidens forbund”. 

DJ Lederne er stiftet, og bestyrelse valgt. Medlemmer må have hyreret, men ikke fyreret. 

DJ vil bruge flere kræfter for at fastholde medlemmerne, ikke blot skaffe nye. 

Et DJ-medlem har klaget over, at forbundsformanden har sendt et brev til den spanske 
ambassadør vedrørende situationen i Katalonien. 

4. Status på arrangementer: Jonathan Løw om iværksætteri den 6. februar. Sammen 
med DJ Kommunikation. Også de ældste årgange studerende inviteres. 

Buch & Bendix Bar med premiere 7. april. 

Susanne Staun: Stadig ingen afklaring. 

Andre ideer: Filmaften med den nye film og svindel i FN. 

Et tema om podcast. 

Møde med Journalistens redaktør, Øjvind Hesselager. 

Kritisk lys på Facebook: Ikke kommet videre. 



Besøg på Brandts med udstilling om Lars von Triers film. 

Nyt OUH – undersøges om mulighed for arrangement.  

5. Annonce i Journalisten: Vi får en indtrykket i nr. 2, udgivelsesdato  4. marts. 

6. Ansøgning fra TV 2 Sportens praktikanter omkring studietur til USA: Bodil Reimers 
tilsender dem reglerne for tilskud. 

7. Ansøgning fra freelancenetværket ved Lene Rimested om åbent arrangement om 
LinkedIn: Tilskud bevilget på 2500 kr. 

8. Beslutning vedrørende netværkspulje: Der afsættes 10.000 kr. på budget 2018. 

9. Samarbejde med studerende  på SDU: Vi fortsætter samarbejdet. Der skal nærmere 
afklaring af omfanget. 

10. Etablering af nye netværk, forslag fra Lene Rimested: Tages med som del af 
medlemsundersøgelsen. 

11. Kreds Fyn-kuglepenne: Vi køber 150 og får 150 oveni. Prisen er 11 kr. pr. styk for de 
150, som der skal betales for. 

12. Ønsker til budget: De nævnte kuglepenne, netværkspuljen samt betaling for tabt 
arbejdsfortjeneste. Formandsposten tildeles pr. år fem dage, kassererposten tre dage. 
Taksten er for 7,1 timer og 2400 kr. pr . dag. D.v.s. samlet 19.200 kr. 

13. Generalforsamling: Tilmeldingsfrist 1. marts. Foregår i Nordatlantisk Hus 4. marts 
med brunch kl. 10, start på mødet kl. 11. 

Silja Smith er kandidat som formand. Bodil Reimers, Jakob Risbro genopstiller til 
bestyrelsen. Susanne Ove stopper et år før tid i bestyrelsen. Sofie Dambæk genopstiller. 
Det skal afklares om Peter Ammitzbøll og Claus Christoffersen genopstiller. 

Der skal tages billede af ny bestyrelse. Vi spørger freelancefotograf Robert Wengler, om 
han vil påtage sig opgaven. 

14. Planlægning af kredsseminar: Foregår på Hotel Faaborg Fjord 16.-18. marts. Silja 
Smith, Susanne Ove og Sanne Bøg Mortensen tilrettelægger program inklusive 
underholdning. Vi kalkulerer med op til 50 deltagere, men nok mest realistisk med 40. 

Kir Klysner tager en pejling om interessen blandt formandskolleger. 

15. Medlemsundersøgelse: Skal gøres klar inden 10 dage. Testversion sendes rundt til 
kredsbestyrelsen. Lodtrækningspræmie på 500 kr. i spil. 

16. Næste møde: Fastholdes til 5. februar kl. 18.30 hos Michael Lorenzen, Ulbølle.


