
1. Referat af møde i kredsbestyrelsen, DJ Kreds Fyn, 4.12.18 i Odense. 
  
Til stede: Silja Smith, Bodil Reimers, Holger Koefoed, Sanne Bøg Mortensen, Sofie 
Dambæk Rasmussen, Jakob Risbro, Claus Christoffersen og Michael Lorenzen. 
Afbud: Stine Leth-Nissen, Steen Heinsen, Peter Ammitzbøll. 

2. Valg af ordstyrer: Sofie Dambæk Rasmussen. 
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 
4. Kæpføl-pris: Jakob Risbro har været til møde med SDU, og der er aftalt følgende. 

Der indkaldes kandidater. Fem udvælges til ”finalen”. Hver får 15 minutter til 
fremlæggelse. Kreds Fyn betaler øl, prisen (en måneds SU) og stiller med medlem 
af juryen: Sofie Dambæk Rasmussen tager denne post. Der skal findes øvrige 
jurymedlemmer samt konferencier. Arrangementet foregår fra 24. januar kl. 19. 
Tredje partner i samarbejdet er KAJO. 

5. Kæphest: Vi skal have annonceret efter kandidater. Sofie Dambæk Rasmussen 
opdaterer teksten på vores hjemmeside og tager foto af den nye pris. Vi satser på 
en frist for indstilling af kandidater til sidst i januar. 

6. Orientering ved Claus Christoffersen: Han har været til webmastermøde hos DJ 
i København. DJs nuværende webmaster skal på barsel, og han har talt med 
afløseren, Mie. Vi vil gerne bede om besøgstal, og at der kigges på hjemmesiden i 
det hele taget. Der sker små justeringer. 

7. Siden sidst/status på arrangementer: Der har været møde i hovedbestyrelsen: 
Stort set alt omfattet af referatforbud. 
Sanne Bøg Mortensen skriver til hjemmesiden om Christiansborg-turen. 
Julefrokost: Kan ikke gennemføres i december. Bliver omdøbt til nytårskur og 
forsøges gennemført midt i januar. 
Næste Buch & Bendix-bar: Forsøges gennemført sidst i februar. 
Arrangementet 12. december med Qvortrup og Mogensen sprænger alle rammer. 
Vi forsøger at få større lokaler. D.d. er 48 tilmeldt. Flere forventes. 

8. Hvem stiller op/rekruttering til bestyrelsen: Holger Koefoed vil gerne tage en 
periode mere. Vi forsøger at høre fra Steen Heinsen, om han vil genopstille. Sanne 
Bøg Mortensen og Michael Lorenzen har begge tidligere meddelt, at de stopper. 
Der skal med andre ord findes nye kandidater. Fire bestyrelsesposter er i spil. Også 
kredsformand Silja Smith overvejer. Til denne post er der valg hvert år. 

9. Næste møder: 22. januar 2019 hos Claus Christoffersen og 20. februar hos Sanne 
Bøg Mortensen, begge Odense.


