
 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

2015.02.26. 13.00 - 17.00 på Comwell Kolding  
forud for seminar og generalforsamling  

 
 
 
 
Dagsorden 
 

 
Referat 

 
Mødt: 

Vagn Majland, Ida Sønderby 
Rosgaard, Morten Bergholt, Sus 
Falch, Marie Bille, John Lykkegaard, 
Tommy Verting, Marianne Bækbøl 
og Hanne Fokdal Barnekow. Afbud 
fra Nina Trige Andersen og Michael 
Christophersen.  
Gæst: Teddy Gehrke deltog i nogle af 
mødets første timer.  

Referat fra seneste møde Er godkendt og udsendt med den til-
føjelse, at Ida Sønderby Rosgaard vil 
have tilføjet, at hun ikke har godkendt 
de seneste to referater, og hun var 
imod valgforbund. Vi kigger på pro-
ceduren i forbindelse med 
bestyrelseshåndbogen. 
 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
 Nye punkter tilføjet: Ingen 
 

  
 
Meddelelser begrænses til det mest nødvendige, da mødet 
er så kort. 
 

 
Marie Bille er inviteret med i en føl-
gegruppe til udvikling af DJ’s nye 
webplatform. 
 
Hanne Fokdal Barnekow orienterede 
om overenskomstforhandlingerne 
med TV2 Danmark.  
 
Morten Bergholt orienterede om for-
handlingerne med TV2 Regionerne. 
 
Sus Falch har været til det første mø-
de i den styregruppe, som HB nedsat-
te med det formål at gøre DJ stærkere 
som fagforbund også for kommunika-
tørerne. 



 
John Lykkegaard orienterede om for-
slag vedrørende juridisk bistand til 
medlemmer, som forventes vedtaget i 
HB den 4.-5. marts, som vil skabe ens 
muligheder  for juridisk bistand for 
alle medlemmer. 
 
Vagn Majland fortalte om Tal til Øjet. 
En visuel konference, som skal finde 
sted i januar 2016. Der kommer et be-
slutningspunkt på næste bestyrelses-
møde vedr. finansiering. 
 

 
 
B1 (Beslutningspunkt) 
Bilag B1, B1A 
Godkendelse af revideret bestyrelseshåndbog samt nedsæt-
telse af udvalg, der skal formulere udvidelser af håndbogen 
på væsentlige områder/Morten Bergholt og Sus Falch  
 
	  

 
 
 
 
Sus Falch og Morten Bergholt bad om 
en godkendelse af den opdaterede 
bestyrelseshåndbog samt nedsættelse 
at udvalg, der kommer med forslag til 
udbygning og udbredelse af den. 
Endvidere anbefalede de, at der ned-
sættes et udvalg, som til førstkom-
mende bestyrelsesmøde i den nye be-
styrelse skal fremlægge en udbygget 
version, som på endnu flere væsent-
lige områder informerer om, og sætter 
standarder for bestyrelsens arbejde.  
 
Den reviderede version af håndbogen 
blev godkendt, men Ida Sønderby 
Rosgaard bemærkede, at hun ikke 
havde haft tid til at læse materialet på 
grund af den korte tidsfrist. 
 
Udvalget består af Vagn Majland, 
Morten Bergholt og Sus Falch. Ida 
Sønderby Rosgaard var foreslået til 
udvalget, og ville gerne deltage, men 
har ikke tid. 
 

 
B2 (Beslutningspunkt)  
Bilag B2 
Arbejdet i en politisk valgt bestyrelse/Marianne Bækbøl 
 

 
 
 
Marianne Bækbøl foreslår, at en 
konsulent fra  DJ med stor erfaring i 



 den form for bestyrelsesarbejde, vi er 
valgt til at udføre, holder oplæg for 
bestyrelsen og besvarer relevante 
spørgsmål. 
Forslaget blev vedtaget, og oplægget 
skal finde sted på det førstkommende 
bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen.  
 
Forslaget blev debatteret og det blev 
besluttet, at Sus Falch tager kontakt 
til forbundet. 
 

 
B3 (Beslutningspunkt) 
Bilag B3 foreligger i Dropbox ved mødets begyndelse 
Indstilling vedr. tabt arbejdsfortjeneste for udarbejdelse af 
arbejdsprogram/Ida Sønderby Rosgaard. 
 

 
 
Ida Sønderby Rosgaards anmodning 
blev nøje drøftet, og derefter god-
kendt. 
 
Fremadrettet tilstræbes det, at  tidsfor-
bruget på større opgaver og tildeling 
af fagligt frikøb aftales forud for 
arbejdet. 
 
Hvis opgaven viser sig at være større 
så det kræver mere tid og mere fagligt 
frikøb, tages bevillingen op til 
revision. 
 

 
B4 (Beslutningspunkt) 
Delegeretmøde – drøftelse af listede kandidater til nu, antal 
medlemmer på opstillingslisten so far og bestyrelsens ar-
bejde med delegeretmødet frem til næste 
bestyrelsesmøde/Sus Falch 
 

 
Overført til næste bestyrelsesmøde.  
 

  
              
Generalforsamling: 
 

 

 
B5 (Beslutningspunkt) 
Bestyrelseskommentar - bilag ligger i Dropbox under 
bestyrelsesmødet og forslag kan ses her: 
http://freelancegruppen.dk/Genveje/Generalforsamling/ 
Drøftelse af indkomne forslag fra medlemmerne og 
beslutning om, hvilket bestyrelsesmedlem, der får ansvaret 
for at fremlægge bestyrelsens kommentar/anbefaling til de 

 
 
Forslagene blev drøftet og det blev 
vedtaget, hvem der kommenterer de 
enkelte medlemsforslag.  
 
  



enkelte forslag/Sus Falch  
 
 
 
B6 (Beslutningspunkt) 
Forslag kan ses her: 
http://freelancegruppen.dk/Genveje/Generalforsamling/ 
Valg af bestyrelsesmedlem, der skal fremlægge 
bestyrelsens forslag om bidrag til Safety-fonden/Sus Falch    
 

 
 
 
Sus Falch fremlægger forslaget. 

 
D1 (Drøftepunkt) 
Nye medlemmer til bestyrelsen/alle 
 

 
Punktet blev drøftet. 

 
Orientering: 
Gennemgang af punkter vedr. økonomien – herunder 
barselsfond, regnskab og budget, ophavsretsfonden, 
oversigt FF/Vagn Majland, Ida Sønderby Rosgaard og 
Tommy Verting  
Bilag kan ses i hhv. Dropbox og her 
http://freelancegruppen.dk/Genveje/Generalforsamling/ 
I øvrigt det praktiske vedr. GF  
	  

 
 
 

 
Seminar: 
Fordeling af opgaver m.v./Morten Bergholt 
 

 
Værtsrollerne i forhold til 
oplægsholdere blev fordelt på 
bestyrelsesmedlemmerne. 

  
 
 


