
Referat af generalforsamling hos Dansk Journalistforbund, Kreds Fyn.  

4. marts 2018 i Nordatlantisk Hus, Odense: 

Til stede 38 stemmeberettigede og dagens gæster fra DJ (formand Lars Werge) og Journalisten. 

Velkomst ved formanden, Kir Klysner. 

1.Valg af dirigent: Per Roholt, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2.Formandens beretning: Aflagt og ensstemmigt godkendt. 

3.Kredsens regnskab: Gav et underskud på 31.593,49 kr.  
Indtægter på 288.991,10 kr. (inklusive egenbetaling for studieturen til Edinburgh).  
Udgifter: 320.584,59 kr.  
Godkendt ensstemmigt. 

4.Forslag til vedtægtsændringer:  

Den nuværende ordlyd i §2: Det er kredsbestyrelsens pligt i samarbejde med 
tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og 
lønbestemmelser og tage initiativ til faglig mødevirksomhed i kredsen. 

Blev ændret til: 

Det er kredsbestyrelsens opgave fortsat at skabe og tilbyde et fællesskab for medlemmerne 
gennem faglige og sociale arrangementer. Derudover er det kredsbestyrelsens opgave i 
samarbejde med tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt 
arbejds- og lønbestemmelser. 

I forhold til det ændringsforslag, som bestyrelsen fremsatte, blev i første sætning tilføjet ordet 
"fortsat" efter ”opgave”. 

Ændringen forudsætter godkendelse i journalistforbundets hovedbestyrelse. 

5. Valg:  

Formand: Silja Smith nyvalgt, for ét år. 

Til bestyrelsen efter kampvalg for to år: Bodil Reimers, 31 stemmer, Jakob Risbro, 28 st., Sofie 
Dambæk Rasmussen, 27 st., Claus Christoffersen, 26 st. 

Steen Heinsen og Peter Ammitzbøll opnåede begge 15 stemmer. Ved omvalg opnåede Steen 
Heinsen 20 stemmer, og han overtager hermed det sidste år af Susanne Oves valgperiode. Hun 
trak sig i forbindelse med generalforsamlingen. 

Peter Ammitzbøll opnåede 15 stemmer ved omvalget. 

Suppleanter til bestyrelsen: 1. Peter Ammitzbøll. 2. Stine Leth Nissen. 3. Henriette Ditlefsen. 

Revisorer: Per Christian Andersen og Claus Falkenby. 



Revisorsuppleant: Tino Rueskov Pedersen. 

6. Budget og kredskontingent: Kontingent fortsætter uændret på 25 kr. pr. medlem pr. måned. 
Budgettet opererer med et underskud på 28.650 kr. 

7. Eventuelt: Orientering om DJ netop nu ved forbundsformand Lars Werge. 

Orientering om den nye udgave af kredsens hæderspris, Kæphesten. 

Uddeling af Kæphesten: Modtager: den afgåede formand Kir Klysner for hendes evne til at gå i 
spidsen for en fornyelse af kredsarbejdet. 


