
Bestyrelsesmøde hos DJ, Kreds Fyn 30. november 2017 hos Kir Klysner, Nyborg 

Til stede: Kir Klysner, Silja Smith, Bodil Reimers, Holger Koefoed, Peter Ammitzbøll og Michael 
Lorenzen.

Afbud: Claus Christoffersen, Jakob Risbro, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen og Sofie 
Dambæk Rasmussen.

 

1. Valg af ordstyrer: Kir Klysner.


2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.


3. Siden sidst: To arrangementer afviklet, et om LinkedIn og et om sociale medier. Begge rost. 
Kredstræffet holdes 16.-18. marts på Hotel Faaborg Fjord, inklusive Ferieforeningens 
generalforsamling. Kir Klysner inviterer DJs formandskab. Jakob Risbro skal rykke for Kæphesten.


4. Status på arrangementer: To står foran afvikling, juleølssmagning og julefrokost. 35 tilmeldte 
til julefrokosten, fire på venteliste. 
11. januar: Møde om konstruktiv journalistik. 
19. januar: Fredagstur til freelancekontoret Cigarfabrikken i Odense. 
6. februar: Om innovation, hertil inviteres også de studerende. 
Arrangement om youtube med to drenge, og 4. marts generalforsamling.

 
5. Vedtægtsændring, forslag til ny §2: Ændringsforslaget lyder som følger: Det er 
kredsbestyrelsens opgave at skabe og tilbyde et fællesskab for medlemmerne gennem faglige og 
sociale arrangementer. Derudover er det kredsbestyrelsens opgave at overvåge overholdelsen af 
forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser.

 
6. Planlægning af generalforsamling: Vi bestiller grafiker til annoncen, som vi plejer. Der skal 
være diskussion på generalforsamlingen om kassebeholdningens størrelse. Per Roholt spørges, 
om han vil være dirigent. Bodil Reimers, Silja Smith, Jakob Risbro og Peter Ammitzbøll er på valg 
til bestyrelsen, og formandsposten skal besættes.


7. Ideer til arrangementer: (ansvarlige i første omgang nævnes i parentes). 
Noget af film. For tiden er der udstilling på Brandts i Odense om Lars von Triers film (Bodil 
Reimers). 
Et kritisk blik på Facebook, eventuelt både om det demokratiske problem og om arbejdsmæssige 
forhold (Michael Lorenzen og Kir Klysner. 
Lønforhandlingskursus m.v. (Peter Ammitzbøll og Michael Lorenzen). 
Nyt OUH, hvor og hvordan i forhold til kommunikation (Kir Klysner og Jakob Risbro). 
Per Westergård og Søren Schultz-Jørgensens bog om mediernes fremtid (Silja Smith og Jakob 
Risbro). 
Podcast med Julie Thing (Silja Smith og Sanne Bøg). 
”Kongerækken”, et arrangement om historie og journalistik (Kir Klysner) 
Mediebar, et socialt og fagligt netværk (Sofie Dambæk Rasmussen m.fl.) 
Øyvind Hesselager om fagbladet Journalisten.


8. Eventuelt.: Næste mød ude i byen i Odense 8. januar 2018. Her er mange vigtige punkter.

Møde efter dette bliver 5. februar hos Michael Lorenzen, Ulbølle.


