
Referat af møde i kredsbestyrelsen, DJ Kreds Fyn, 17.9.18 hos Jakob Risbro, Carl 
Nielsens Kvarter i Odense. 

Til stede: Silja Smith, Jakob Risbro, Bodil Reimers, Sofie Damkær Rasmussen, Steen 
Heinsen, Claus Christoffersen og Michael Lorenzen. 
Fraværende: Sanne Bøg Mortensen, Holger Koefoed, Stine Leth-Nissen og Peter 
Ammitzbøll. 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 
 
2. Valg af ordstyrer: Claus Christoffersen. 

3. Siden sidst: Tilfredshed med bestyrelsesseminar. Bodil Reimers deltaget i 
tillidsrepræsentantstævne i Vejle. 
 
Silja Smith orienterede om seneste møde i hovedbestyrelsen. 

4. Drejebog for arrangementer: Vedtaget. Se teksten neden for. 
 
Drejebog for kredsarrangementer Kreds Fyn: 
Cirka en gang i kvartalet holder vi åben idéudvikling om de kommende arrangementer (tre-
fire styk)  
Der diskuteres bl.a. hvilke typer af arrangementer – gerne forskellige. Tænk målgrupper, 
tænk tid på dagen, tænk smalt eller bredt.  
Kan vi udbygge det med flere relevante aspekter. Hvad må det koste? Hvornår aflyser vi?  
Skal andre grupper inviteres med? Andre kredse, kommunikation, studerende etc.  
Hvem arrangerer? Hvilken deadline i forhold til om det bliver til noget? Lokale, forplejning 
osv.  
 
Færdigt arrangementstekst m. foto leveres til webudvalget. (Husk deadline for tilmelding)  
Ved tilmeldinger: kvitter for tilmelding og inkluder noget a la: Kender du andre Kreds Fyn-
medlemmer dette arrangement kunne være interessant for, så prik endelig til dem, så de 
også kan melde sig til.  
Reklamer eventuelt igen for arrangement som minimum på Facebook, men eventuelt også 
med ny nyhedsbrev.  
 
Selve arrangementet: 
Indlæg pause til netværking. Fang eventuelt deltager (ny/gammel) for at høre, hvorfor de 
deltager og hvad de får ud af det.  
Tag et foto og skriv en kort tekst undervejs eller bagefter.   
Leveres til webudvalg senest tre dage efter arrangementet.  
Reklamér for næste arrangementer, hvis de er på planlagt. 
 
5. Arrangementer: Vi skal være skarpere på at få meldt datoerne hurtigere ud og straks 
skrive tilbage til folk, som har tilmeldt sig. Og når det drejer sig om møder, der er stablet 
akut på benene, skal vi bruge Messengerkonto. Jakob Risbro sørger for det praktiske med 
at få oprettet nødvendig gruppe til Messenger. Sofie Dambæk sender mail ud om, hvordan 
den enkelte kobler sig på. Claus Christoffersen minder om, at der skal foto med, når vi 
sender noget til hjemmesiden. 
 
6. Nemtilmelding: Vi prøver, om det er noget for Kreds Fyn. Sofie Dambæk tester den. 
Den skal dog ikke bruges til tilmeldinger til studieture. 



7. Kommende arrangementer:  
Ca. 20 tilmeldt møde om sociale medier med Martin Darling, red.chef på Ritzau.  
Studietur til København: Jakob Risbro kontakter politikere angående rundvisning, Steen 
Heinsen får fat i bus.  
Buch & Bendix Bar: Sofie Dambæk arrangerer. Det bliver 24. oktober på Anarchist ved 
Albani.  
Studietur 1.-4. november til Belfast, program klar.  
Julefrokost: Lagt i hænderne på Steen Heinsen og Bodil Reimers. 

8. Studieturen: Lagt fast både med fagligt indhold og ”egentid”. Blandt andet besøg i 
lokalparlamentet, seance om Brexit, set med nordirske øjne og vandretur i henholdsvis 
katolsk og protestantisk kvarter. 

9. Kæpføl: Jakob Risbro i kontakt med studievejleder på SDU om denne hæderspris. Nyt 
møde med studievejleder. Vi forestiller os noget i slutningen af januar/starten af februar. 

10. Eventuelt: Det undersøges, om vi skal holde generalforsamling 3. marts 2019. 
Afhænger af, at freelancegruppen ikke holder generalforsamling samme dag. Kan 
eventuelt kombineres med festivitas. 

Steen deltager i HB-møde på vegne af Silja. 

Næste bestyrelsesmøde bliver 7. november hos Claus Christoffersen, Odense.


