
 
 
 
 
 
 

FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand 

Frokost kl. 13.00-14.00 
 

 
 
Dagsorden 
 

Referat 

 
   Mødt: 

 
Vagn Majland, Ida Sønderby Rosgaard, Morten 
Bergholt, Sus Falch, Michael Christophersen, Marie 
Bille, John Lykkegaard, Tommy Verting, Marianne 
Bækbøl, Hanne Fokdal Barnekow  
Afbud: Nina Trige Andersen  
Gæster:  
Mødeleder(e): Sus Falch  
Referent: John Lykkegaard  

 

  Referat fra sidste møde   Er godkendt og udsendt 
  Godkendelse af dagsorden   Nye punkter tilføjet: 
  
 
Meddelelser siden sidst. Meddelelser 
behøver ikke være dagsordensat - 
herunder nyt fra hold og udvalg, 
som opfordres til at orientere om 
aktuelle tiltag og status på arbejdet:  

 
DR – honorering af stringerne – 
sådan er det gået/Hanne Fokdal 
Barnekow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juridisk bistand til freelancere og 
selvstændige, som får en 
indbyrdes tvist/ John Lykkegaard 
og Sus Falch. 

 
 
 
 
 
 
 
Hanne deltog i et møde den 13. November ml. DJ og DR 
DJ kritiserede først og fremmest DR for på en række om-
råder at håndtere undtagelsesbestemmelserne i bilag 1 og 
de tilbud om aftaler, de resulterer i, med for stor automatik 
og ensartethed, og honorarsatserne i dem som regler mere 
end som oplæg til individuel forhandling. Aftalerne bør 
formuleres tydeligere så tvister kan forebygges.    
DR tog kritikken til sig på de fleste af punkterne, hvilket 
kan føre til forbedringer i de individuelle forhandlinger. 
 
 
 
John Lykkegaard og Sus Falch orienterede om problem-
stillingen og hovedbestyrelsens behandling af sagen. Der 
er brug for en principiel drøftelse, så emnet dagsorden-
sættes som drøftepunkt på mødet d. 8. januar 2015.  



 
 
 
Overenskomst-forhandlinger TV-
2-regionerne/ Morten Bergholt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møde i ophavsretsfondens 
bestyrelse/Sus Falch og Tommy 
Verting 
 

 

 
 
 
Der er nedsat en forhandlingsdelegation bestående af syv, 
hvor Morten Bergholt er den ene. Der er afsat ni forhand-
lingsmøder, og der er stor opbakning til at stille krav om 
en freelanceaftale, som skal gælde tre år. 
På TV2 Danmark er der også indkaldt til møde, og her 
indgår Hanne Fokdal Barnekow i delegationen. Hun fore-
spørger, om Michael Christophersen kan deltage i delega-
tionstræningen og på den måde oparbejde erfaring med 
arbejdet.  
 
 
Sus Falch og Tommy Verting har deltaget i bestyrelses-
møde i ophavsretsfonden 17.11.14 og orienterede om 
indholdet. Bl.a. er der etableret en egentlig ophavsrets-
afdeling i DJ, DJ Ophavsret, DJs nye portal om ophavsret 
på sociale medier er den pt. mest besøgte 
(journalistforbundet.dk under Job og løn) og der er 
oprettet et nyt selskab, Forfatternes Forvaltningsselskab 
med Lone Amtrup som formand. Det er vigtigt, at vi in-
formerer medlemmerne endnu mere om vigtigheden af at 
sikre ophavsretten. 
 

  
   
  
 
Hold og udvalgsrunde/tovholderne 
og udvalgsformændene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kursusudvalget foreslår, at vi samler kurserne i Køben-
havn ét sted. Tommy Verting er i forhandling med kon-
torfællesskabet La Oficina, hvor FLGs kursusaktiviteter 
kan afstedkomme gode medlemstilbud.  Tommy Verting 
går videre med arbejdet og kan indgå aftale på de skitse-
rede vilkår.  
 
Marianne Bækbøl orienterede om det tværfaglige sam-
arbejde, FLGs udvalg for kommunikatører (Marianne 
Bækbøl og Sus Falch) har indledt med DJ Kommuni-
kation og DJ:Fotograferne målrettet freelancere i de tre 
grupper, der arbejder med kommunikation. Referat fra 
seneste udvalgsmøde med skitser over arrangementer er 
fremsendt bestyrelsen, og nyt møde d. 17.12.2014 er 
aftalt.  
 
Seminaransvarlig Morten Bergholt orienterede om arbej-
det med seminaret, der skrider planmæssigt frem, udvalget 
supplerede, og der var anerkendelse og opbakning fra 



 
 
 
 
 
 
 
Barselsfonden/Tommy Verting og 
Ida S. Rosgaard Bilag 1 
 
 
 
Økonomi/Tommy Verting Bilag 2 
 
 

bestyrelsen. 
 
Foto/video/web-holdet har haft fokus på at opkvalificere 
og efteruddanne medlemmer, der arbejder på området, 
gennem mange af de kurser, der har været afholdt af FLG. 
 
 
Der står 538.102,20 kr. på kontoen i barselsfonden og 
formand Ida S. Rosgaard orienterede om arbejdet med 
tildelinger.  
 
 
Tommy Verting fremlagde regnskabet og spørgsmål blev 
besvaret.  

 
D (Drøftepunkt)  
Bilag D1 -  
Fusionen, der blev udsat v/Sus Falch 
 

 
 
 
Bestyrelsen blev orienteret om baggrunden for, at hoved-
bestyrelsen har afbrudt forhandlingerne med KS. Fusionen 
er ikke opgivet, men bliver altså ikke et beslutningspunkt 
på delegeretmødet i 2015. Men punktet kan blive gen-
fremsat på et senere delegeretmøde. Som de største 
knaster, der havde medvirket til nedsættelse af fusions-
hastigheden kan fra orienteringen på hovedbestyrelses-
mødet nævnes: DJ vil bruge mere tid på politik end 
Kommunikation og Sprog (KS), man var for langt fra 
hinanden, hvad angår en hovedbestyrelses opbygning, 
man var ikke nået til enighed om optagelseskriterierne, og 
der var et pænt stykke vej endnu, hvis man skulle nå hi-
nanden på den politiske del. Så fusionstempoet sættes ned, 
men samarbejdet øges. Der kan læses mere her: 
http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2014/November/DJ-
er-ikke-klar-til-fusion-/ 
FLGs bestyrelse har fortsat fusionen og KS-samarbejdet 
på FLGs dagsorden, også som beslutningspunkt på et se-
nere tidspunkt inden delegeretmødet. 

 
B (Beslutningspunkt) 
Bilag B1  
Generalforsamling 2015/Sus Falch 
 
 

 
 
 
Bestyrelsen har på tidligere møde nedsat et GF-udvalg 
bestående af Hanne Fokdal Barnekow, Marianne Bækbøl 
og Sus Falch, som skal sørge for planlægning af general-
forsamlingen. Noget af arbejdet – som udformning af 
beretning og arbejdsprogram m.m. - skal sættes i gang nu 
og ansvarlige skal vælges. 
Sus Falch skriver beretning, hvor de forskellige udvalg 
kan komme med opsummeringer af, hvad der er arbejdet 



med hen over året i udvalgene. Deadline for input er 8. 
januar 2015. 
Ida og Hanne udformer et forslag til arbejdsprogram, som 
skal fremlægges på bestyrelsesmødet 8. januar 2015. 
 
 

  
 Frokost 13.00-14.00 

 

 

 
D (Drøftepunkt) 
D2 - Bilag D2 
Møde i Freelanceudvalget/Marianne 
Bækbøl 
 
 

 
 
 
Punktet flyttet til næste bestyrelsesmøde.  

 
B (Beslutningspunkt) 
B2  
Bilag B2 (Materiale eftersendes) 
Freelanceprisen 2015/Sus Falch  
 

 
 
 
På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at 
skrinlægge FreelancePrisen i 2015. 
Den beslutning havde bestyrelsen ikke mandat til at tage, 
idet det har vist sig, at prisen er vedtaget på en general-
forsamling i 2010. Her blev den fusioneret med den alle-
rede eksisterende redaktørpris. 
Der eksisterer dog ikke i bestyrelsens GF-arkiv-materiale 
noget forslag fra dengang, men kun en omtale af vedta-
gelsen i et referat, der nu er tilvejebragt - så bestyrelsen 
har været i god tro. 
Af det referat fremgår også, at der skulle laves en endelig 
fundats ud fra forslaget om FreelancePrisen og den eksis-
terende redaktørpris, samt at komiteen hvert år vælges af 
Generalforsamlingen m.m. 
Bestyrelsen besluttede at spørge Nana Toft (vinder-
forslagsstiller 2014), Stefan Kai Nielsen og Annelise 
Mølvig (garvede komite-medlemmer) om de sammen med 
Sus Falch og Marie Bille fra bestyrelsen vil udgøre komi-
teen for 2015-uddelingen.   

 
D (Drøftepunkt) 
D3  
FLGs medlems-profil og udvikling 
(overført fra 5.11. – men udvidet 
bilag) /Ida Rosgaard og Sus Falch  
 
 

 
 
 
Et spørgsmål om fortsat medlemskab af FLG under en ny 
studieperiode på to år fra en forholdsvis nyuddannet 
journalist og et ændret arbejdsmarked har gjort det klart, 
at bestyrelsen bør drøfte medlemsprofilen. Der er tradition 
for, at FLGs medlemmer beskæftiger sig med mange for-
skellige ting, og også i kortere og længere perioder videre- 
og efteruddanner sig. Det er naturligvis vigtigt. 



Men det er også vigtigt, at medlemsprofilen er klar, så 
bestyrelsen kan forklare den og arbejde bedst muligt for 
medlemmerne. 
Bestyrelsen diskuterede flere scenarier og besluttede at 
Marianne Bækbøl og Marie Bille kommer med et forslag 
til en ændret profiltekst på hjemmesiden. 

 
B (Beslutningspunkt)  
Bilag B4 og B4A 
Tilskud til Kravling-prisen/Sus 
Falch 
 

 
 
 
Bestyrelsen har i lighed med 2013 fået en ansøgning fra 
de studerende om at være sponsor for Kravling-prisen. 
Bestyrelsen har modtaget et budget, og ud fra det, blev det 
besluttet at støtte med max. 10.000 kr., da vi meget gerne 
vil støtte fokus på kvalitetsjournalistik. 

 
B (Beslutningspunkt)  
Bilag B5 
Fagligt frikøb-nordisk 
freelancekoordinator/Hanne Fokdal 
Barnekow 
 

 
 
 
Jævnfør indstilling bevilges nordisk freelancekoordinator 
Iben Danielsen to dage for tabt arbejdsfortjeneste i for-
bindelse med forberedelsen og tilrettelæggelsen af Nor-
disk Minitopmøde. 

 
I øvrigt faste: 
Kurser – seneste nyt om iværksatte 
kurser og nye input 
v/kursusudvalget og alle 
 
Statuslisten på beslutninger v/John 
Lykkegaard  
 

 
 
Kursusudvalget orienterede bestyrelsen om kursusarbej-
det, som høstede stor anerkendelse fra de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer.   
 
Ingen nye ændringer 
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