
Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn tirsdag den 2. april hos Jakob Risbro 

Til stede: Claus Christoffersen, Silja Smith, Sofie Dambæk Rasmussen, Ida-Sofie Sellerup, 
Sofie Ejlskov, Ole Frank Rasmussen, Holger Koefoed, Bodil Reimers 
Afbud fra Janne Høgshøj 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Sådan har kredsarbejdet foregået hidtil 
4. Hvad vil jeg i bestyrelsen-runde 
5. Konstituering 
6. Siden sidst 
7. Studietur 
8. Kommende arrangementer 
9. Ansøgning om tilskud fra aktivitetspuljen 
10.Eventuelt 

1: Sofie Dambæk Rasmussen valgt som ordstyrer 

2: Dagsordenen blev godkendt 

3: Der blev budt velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemer. Der blev givet en 
introduktion til arbejdet i bestyrelsen og beskrivelse af de aktiviteter bestyrelsen tager sig 
af; prisuddelinger, faglige arrangementer, studietur, sommerarrangementer, Buch & Bendix 
Bar, etc. 

4: Den nye bestyrelse præsenterede sig, og de enkelte medlemmer fortalte, hvad de vil 
arbejde for i bestyrelsen. 

5: Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Næstformand Jakob Risbro 
Kasserer Bodil Reimers 
Sekretær: Ida-Sofie Sellerup 
Webansvarlige: Holger Koefoed og Claus Christoffersen 
Silja Smith blev direkte valgt som formand på generalforsamlingen 

6: Silja Smith orienterede om de to hovedbestyrelsesmøder, hun har været med til siden 
seneste møde.  
Generalforsamlingen blev evalueret, og der var enighed om at fastlægge, at næste års 
generalforsamling bliver planlagt til første søndag i marts. Det blev også besluttet, at alle 
nominerede til Kæphesten skal inviteres skriftligt til prisuddelingen. 
Buch & Bendix Baren var en succes, blandt andet på grund af musikquizzen.  

7: Ole Frank Rasmussen er i fuld gang med at planlægge dette års studietur. Turen går til 
Finland 12.-15. september. 



Der bliver sendt information ud om turen inden påske, og tilmeldingen åbner den 26. april 
klokken 10.00. 

8: Der vil blive holdt endnu en Buch & Bendix Bar til inden sommerferien. 
Vi arbejder på et arrangement, hvor Karsten Hønge fortæller om dansk politik og 
samspillet mellem politikere og journalister.  
Derudover arbejder vi på arrangement ”Hvad skal der ske med medierne efter et 
folketingsvalg”, eventuelt med Alex Ahrendtsen og Mogens Jensen. 
Vi talte også om en arrangementsrække med tips til arbejdsmarkedet, det kunne 
eksempelvis handle om pension, lønforhandling, personlig udvikling, etc. Der bliver talt 
videre om arrangementerne på næste bestyrelsesmøde. 

9: Journalist Lene Rimestad har ansøgt Kreds Fyn om tilskud til et aftenarrangement om 
Instagram med Mette Willert. Bestyrelsen valgte at støtte arrangementet med 2.500 kr., 
såfremt der kommer minimum 10 deltagere. Der skal laves promomateriale/flyer, som 
Kreds Fyn kan dele med medlemmerne. 
 
10: Næste møde er 8. maj klokken 18.00 hos Silja. 


