
 
 
 
 
 
 

FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand 

Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. 
 
 
Dagsorden 
 

Referat 

Mødt: Sus Falch, Morten Bergholt, Vagn Majland, 
Marie Bille, Tommy Verting, Nina Trige 
Andersen, Marianne Bækbøl, Michael 
Christophersen, Ida Sønderby Rosgaard, John 
Lykkegaard. 
 
Afbud: Hanne Fokdal Barnekow 
 

Referat fra sidste møde Var ved en fejl ikke blevet udsendt og er derfor 
godkendt efterflg. med flg. kommentarer:  
Internationalt udvalg forfatter svar til Vaclav 
Brucek vedr. det fremtidige samarbejde. 
Delegeretmøde drøftet.  

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: 
 
Generalforsamling/GF-udvalget 
 
 
 
 
 
Seminar/Seminar-udvalget 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formand Sus Falch er på valg og genopstiller. 
Derudover er Marie Bille, Tommy Verting og 
Morten Bergholt på valg og genopstiller lige-
ledes. Hanne Fokdal Barnekow og John 
Lykkegaard genopstiller ikke. 
 
Seminaransvarlig Morten Bergholt gav en status 
og håndteringen af samt formen på Markeds-
pladsen blev drøftet, så den ansvarlige John 
Lykkegård kunne arbejde videre med indslaget.   
Der er udsolgt til seminaret.  
 
 
 



Status på flytning fra Videon.dk til 
Videotool.dk 
 
 
 
 
Afprøvning af Join.me til webinarer og 
undervisning. 
 
 
Status FreelancePrisen/Sus Falch og Marie 
Bille 
 

Aftalen med Videon.dk er opsagt, og der er ind-
gået en ny og bedre aftale med Videotool. Alle 
der benytter videon har fået direkte besked om 
overflytning. Adgang sker via link: 
Videotool.dk/freelancegruppen. 
 
Join.me er let at bruge og kan det hele, selvom 
vi har valgt den billigste udgave. 
 
 
Da der kun er kommet ét forslag, som endda er 
kommet for sent, er der ikke kandidater til en 
uddeling af prisen.  

  
 
B1 (Beslutningspunkt) 
Bilag: B1  
Udviklings-/sammentømringsdag i den nye 
bestyrelse/Marianne Bækbøl 
 
 

 
 
 
Marianne Bækbøl indstillede, at vi, som det 
første i den nye bestyrelse, afholder en 
udviklings-/sammentømringsdag. Bestyrelsen 
kom med mange input, som Marianne Bækbøl 
tager med i arbejdet med udformningen af en ny 
indstilling. 
 

  
 
B2 (Beslutningspunkt) 
Bilag: B2 
Svar til Vaclav Brucek/Internationalt udvalg 
 
 

 
 
 
Nina Trige Andersen har formuleret et brev til 
Vaclav Brucek, som blev godkendt af bestyrel-
sen. 

  
 
B3 (Beslutningspunkt) 
Bilag B3, B3A, B3B  
Arbejdsprogram/Hanne Fokdal Barnekow 
og Ida Sønderby Rosgaard 
 
 

 
 
 
Medlem Morten Friis Jørgensen havde indsendt 
forslag til arbejdsprogrammets indhold, og de 
indgik i den endelige drøftelse af arbejdspro-
grammet. Der var enighed om, at arbejdspro-
grammet, som det blev godkendt til fremlæg-
gelse for generalforsamlingen, forholder sig til 
de rejste problemstillinger. 
 

  
 
B4 (Beslutningspunkt) 
Bilag B4 m.fl. 
Forslag fra bestyrelsen til vores egen GF/alle 

 
 
 
FreelanceGruppens bestyrelse stiller i lighed 



der skulle udarbejde forslag 
 
 

med 2014 forslag om bidrag til International 
Media Supports safety-arbejde til gavn for ver-
dens udsatte journalister med 10 kr. pr. O-
medlem.  

  
 
 
 
 
B5 (Beslutningspunkt)  
Godkendelse af regnskab for FLG/Tommy 
Verting og Sus Falch 
 
 

 
 
 
 
 
Bestyrelsen gennemgik de enkelte poster og 
godkendte derefter regnskabet. 
Økonomiansvarlig Tommy Verting vil på grund 
af sit arbejde gerne løses fra sin post som øko-
nomiansvarlig. Det blev vedtaget, at Vagn 
Majland uden problemer kunne konstitueres 
som økonomiansvarlig frem til konstitueringen 
af den nye bestyrelse. 
En endelig oversigt over fagligt frikøb fordelt på 
bestyrelsesmedlemmer gøres tilgængelig for be-
styrelsen. 
 

  
 
B6 (Beslutningspunkt)  
Bilag B6, B6A 
Udarbejdelse og vedtagelse af budget 2015 
for FLG/Tommy Verting og Sus Falch 
 
 

 
 
 
Budgettet blev drøftet og vedtaget, og Tommy 
Verting, Vagn Majland og Sus Falch fik mandat 
til at lægge budget for kurser. 
Det blev vedtaget at afsætte 50.000 kr. til re-
kruttering af freelancere-/selvstændige, som 
ikke er medlemmer af DJ, så FreelanceGruppen 
er med til at understøtte DJs indsats. 

  
 
B7 (Beslutningspunkt)  
Bestyrelsens beretning/Sus Falch 
 
 

 
 
Beretningen behandles og godkendes på mail. 

  
 
D1 (Drøftepunkt) 
Nye bestyrelsesmedlemmer/alle 
 
 

 
 
Alle kandidater får mulighed for at præsentere 
sig på web, samt to minutter til at præsentere sig 
mundtligt på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at finde nye 
kvalificerede kandidater. 
 



  
 
B8 (Beslutningspunkt) 
Bilag: B8 
Medlemstilbud fra Retriever/Tommy Verting 
 
 

 
 
 
Bestyrelsen indgår aftale med Retriever, så 
FreelanceGruppens medlemmer kan få adgang 
til databasesøgning for 600 kr. om året. 

  
 
D2 (Drøftepunkt) 
Bilag: D2A, D2B, D2C, D2D, D2E, D2F og 
D2G 
Juridisk bistand til freelancere og 
selvstændige/John Lykkegaard og Sus Falch 
 
 

 
 
 
 
Bestyrelsen følger og kommenterer sagen, der 
netop er blevet drøftet på et hovedbestyrelses-
møde og vender tilbage til dennes dagsorden. 

  
 
B9 (Beslutningspunkt) 
Bilag B9 
FLGs medlemsprofil-tekst til web/Marianne 
Bækbøl og Marie Bille 
 
 

 
 
 
Marianne Bækbøl og Marie Billes udkast til en 
opdateret medlemsprofil-tekst til websiden blev 
drøftet, og der lægges op til en drøftelse af 
FreelanceGruppens medlemsprofil på general-
forsamlingen. Beskrivelsen på websiden opdate-
res derfor ikke pt.  
  

 
D3 (Drøftepunkt) 
Bilag D3, D3A, D3B 
Forslag om rotationsprincip/Sus Falch 
 
 

 
 
 
Bestyrelsen drøftede og kommenterede med-
lemsforslaget til generalforsamlingen om rota-
tionsprincip for bestyrelsesmedlemmer af 
FreelanceGruppen. Sus Falch gjorde opmærk-
som på, at bestyrelsen havde lyttet til bekymrin-
gen omkring fornyelse af og rekruttering til be-
styrelsen ved at medtage det i arbejdsprogram-
met som en af bestyrelsens opgaver.  
 

 
D4 (Drøftepunkt) 
Bilag: D4 
Seneste møde i Freelanceudvalget/Marianne 
Bækbøl 
 
 
 
 

 
 
 
Bestyrelsens repræsentant i Freelanceudvalget, 
Marianne Bækbøl, refererede fra de seneste to 
møder i udvalget. Hun fremhævede bl.a. aftalen 
med Teknik & Design, der giver freelancere 
mulighed for at arbejde som lønmodtagere, når 
de udfører momspligtigt arbejde, og kunne med-



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

dele at DJ BIZ 2015 er skudt i gang, så freelan-
cere og selvstændige fortsat kan komme rigtig 
fra start som freelancere/selvstændige eller 
udvikle igangværende virksomhed.  
 
 
 
Der er planlagt kurser til afholdelse i nærmeste 
fremtid.  
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