
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn torsdag den 19. januar på Restaurant Skovbakken, 
Odense Zoo. 

Til stede: Kir Klysner (under de første punkter), Silja Smith, Claus Christoffersen, Sanne Bøg 
Mortensen, Teit Rasmussen, Susanne Ove, Peter Ammitzbøll, Jakob Risbro og Michael Lorenzen. 
Afbud: Bodil Reimers og Holger Koefoed.

1. Valg af ordstyrer: Peter Ammitzbøll (dog Teit Rasmussen under de første punkter)

2. Godkendelse af dagsorden: godkendt, dog flyttet rundt på nogle af punkterne, sekretæren 
prøver at få noget struktur over drøftelser, beslutninger og orientering.

3. Siden sidst: Kir Klysner fortalte om seneste møde i hovedbestyrelsen, hvor væsentlig emner 
blandt andre var overenskomstforhandlingerne, hvori Sus Falch deltager på vegne af freelancerne 
og forsøger at få en rammeaftale for denne gruppe. Der var noget om offentlighedsloven, om 
mangel på praktikpladser, om BUS-samtaler (bestyrelsesudviklingssamtaler), evaluering af 
fagfestivalen, medlemstilfredshedsundersøgelse i DJ, et muligt visionskontor, med mere.
Spørgsmålet om, hvorvidt ledere kan være med i DJ, har været behandlet i en arbejdsgruppe, der 
anbefaler optagelse. Sagen fortsætter herfra og skal i sidste ende afgøres af et delegeretmøde. 
Det blev også drøftet, at studerende havde arbejdet gratis på fagfestivalen for DJs hjemmeside. 
Det blev diskuteret kraftigt i hovedbestyrelsen. Hvis det gentager sig, skal der foreligge en klar 
varedeklaration. 

Andet: Forespørgsel fra Kreds 2, om vi skal invitere til hinandens arrangementer (lige som vi gør 
med kreds 3). Vi kan godt støtte ideen, men transport til andre kredses møder o.lign. er for egen 
regning og dermed Kreds Fyn uvedkommende. 

Fyringer i DJs distrikter. For DR Fyn er to årsvæk væk – en af de ramte fik fyreseddel, en anden 
gik på pension. 

DRs ledelse vil inddrage medarbejdernes betalte frokost. Såfremt DR vinder voldgiftsagen, venter 
nye nedskæringer – for cirka 50 millioner kroner. 

Arrangementet om digital sikkerhed 18. januar trak 13-14 deltagere. 

4. Arrangementer før kredsgeneralforsamlingen: Ingen planlagte.

5. Status på ny hjemmeside: Til vores egen del mangler flere bestyrelsesmedlemmer at indsende 
materiale med oplysninger (tekst og foto). 

Adskillige ting er forsvundet under opbygningen/ændringen af DJs hjemmeside. Dette finder vi 
totalt uacceptabelt.

6. Kredsgeneralforsamlingen: Kir Klysner genopstiller som formand, de fire øvrige fra 
bestyrelsen, der er på valg, genopstiller også, suppleanterne overvejer. 

Per Roholt har igen sagt ja til at være dirigent. Fra forbundet deltager næstformand Tine Johansen. 

Kreds 2 har spurgt, om deres formand må være med. Ja, er svaret. 
 
Der skal efterlyses kandidater til hædersprisen Kæphesten. 
 
7. Kæphestens afløser: Indtil videre har vi et enkelt tilbud til en ny kollegial hæderspris. Vi havde 
regnet med at indhente et tilbud mere, men det er ikke lykkedes. 
 
Efter afstemning om dette tilbud, hvor to stemte for at sige ja tak, tre imod (og to blanke), kører 



processen videre – dog med en klar opstramning: Sidste frist for en beslutning er 1. maj eller på 
førstkommende bestyrelsesmøde herefter. Der skal foreligge klare oplysninger om, hvilke 
kunstnere eller lignende der er i spil, overslag over udviklingsudgifter og eventuelle årlige udgifter 
herefter til prisen, m.v.

8. Eventuelt: Præciseret, at kredsrejsen skal planlægges i god tid. Forslag til eventuelle byer, man 
kan besøge, bedes præsenteret på næste møde. Dette er planlagt til 21. februar hos Jakob Risbro, 
Østre Stationsvej 41 G, 3. t.v., Odense. Spisning kl. 18, mødestart kl. 19.


