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Referat for bestyrelsesmøde i KaJO d. 10.05.2022
MØDE

Bestyrelsesmøde

DATO

10.05.2022 kl. 12.30-14.10

STED

Campusvej 55, 5000 Odense C

REFERENT

Birgitte Kjeldsen

DIRIGENT

Leo Mortensen

12.30 – 12.35

Velkommen til, valg af ordstyrer og referent samt godkendelse
af dagsorden:
Ikke til stede: Daniel, Kira og Joakim

12.35 – 12.50

Nyt fra formandskabet, SBU og DMS:
Formandskabet:
- Evaluering:
Hvad kunne gøre bestyrelsesarbejdet sjovere og dermed
tiltrække flere?:
Flere fælles arrangementer i bestyrelsen. Bedre
socialt = bedre samarbejde. Bowling var en succes.
Noget, vi kan gøre anderledes ift. møder og kommunikation
internt?:
- Ikke umiddelbart. De har en god længde, vi er effektive
og kommunikationen er fin.
Mentorordning:
-

12.50 – 13.00

Nothing new. Muligvis snart en ny café. De melder selv
ud.

DMS og SBU:
- Næste møde d. 18. maj
- Kravling d. 4. juni
GF-planlægning:
Praktisk:
- Quizzen er lavet (Præmie købes snarest).
- Spotify-listen er ude. Gå ind og tilføj jeres sange!
- Oplæg, mad og drikke på plads
- Ædruvagt: Sabrina
- Promo:
o 18. maj tager Leo ud på årgang 2021 og snakker om
KaJO og reklamerer for GF.
o Løbende opslag på Insta og på FB. Promoverer også
inde på begivenheden
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13.00 – 13.25

Nyt fra udvalgene:
-

SoMe: Take-overen er stoppet nu for i år. Det har
umiddelbart været en stor succes. Gentages gerne næste
år med flere alsidige praktikanter som fagblade,
produktionsselskaber og regionalmedier.

-

Aktivitet: Intet nyt.

Diskussion om mangel på opbakning til arrangementerne: Til
næste år skal der være mere samarbejde mellem festudvalget og
KaJO, så vi kan få lavet flere fester. Overvej kraftigt om
eksklusive arrangementer er godt eller skidt.
-

Trivsel: Intet nyt.

13.25 – 13.30

Pause

13.30 – 13.45

Evaluering af praktik:
-

Workshops og events:

WordPress-workshoppen manglede deltagere. Kan erstattes af
oplæg med kommunikation-konsulenter hos DJ ligesom KaJ
gjorde, som fokuserer på digital profil og
selvpromovering. Kunne evt. også suppleres med en teknisk
workshop i Wix og Squarespace.
Til næste år kan man gennem KaJO lave nogle aftener, hvor
man hiver en masse praktikanter ud til en aften (uden
undervisere osv.), hvor man kan snakke uden filter og 100%
ærligt om praktik, og hvor alle de søgende kan stille
spørgsmål.
-

Take-over:

En ting til næste år → der burde være flere take-overs
fra praktikanter på lokale medier, fagblade og
produktionsselskaber.
Det har generelt været fedt at høre om deres hverdag som
praktikant, hvad de laver og om deres medier. Sørg for at
åbne for spørgsmål. Format kan også bruges i DMSsammenhæng, så de andre uddannelser kan få glæde af det.
-

Andet: Evaluering af praktiksøgningsforløbet (tages til
ledelse og til KaJOs fremtidige arbejde)

Messen: En god oplevelse – men det gik meget hurtigt.
Måske man godt kunne have lavet flere runder? Derudover
oplevede nogen, at de skulle sælge sig selv til messen –
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eller følte et pres til at gøre det. Mere gennemsigtighed
om, hvad messen egentlig handler eller bør handle om.
Forhåndsaftaler: Nogle oplevede pres fra medier om at lave
en forhåndsaftale. Et medie sagde for eksempel til nogen
”Du skal svare i dag.”
Medier på gerne melde klart ud – er der en tilkendegivelse
eller er der ikke, og de må ikke presse.
Forberedelsen til praktik (vejledning osv.): Det er svært
at forberede en på en tid, hvor alt kan ske. Det blev
gjort så godt som muligt. Dog vil større rådighed fra
Niels og lign. være værdsat.
Intro til Matchdag: Der var ikke styr på teknikken.
Virkede rodet og kan gøres bedre næste år.
KaJO skal igen have en stor tilstedeværelse før, under og
efter søgningen næste år. Koordiner meget gerne med
ledelsen og de ansvarlige som i år og brug gerne tidligere
bestyrelsesmedlemmer i praktikken.
13.45 - 13.48

KaJO den kommende tid:
21. maj: GF

13.48 – 13.55

Indkommende forslag:
Ingen

13.55 – 14.00

Datoer og begivenheder:
14. maj: HIGH RISK
20. maj: Institutfest
21. maj: GF
Mentorcafe TBA

14.00 – 14.05

Eventuelt:
- Gruppebillede

14.05 – 14.10

Mødeevaluering:
Gens. Mødevurdering: 5
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