
 
Referat 

 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

21. april 2015, Gammel Strand 46 
 
 

 
 
Dagsorden 
 

Referat 

Mødt: Vagn Majland, Dorte Hoffmann, Ida Rosgaard, 
Nina Trige-Andersen, Michael Christophersen, 
Marie Bille, Morten Bergholt, Lene Theill, Sus 
Falch, Marianne Bækbøl. 

Referat fra sidste møde den 18. marts 2015 Er godkendt og udsendes senest 24.4.  
 Mødeleder: Sus Falch 
 Sekretær/referent: Marianne Bækbøl 
Godkendelse af dagsorden Godkendt 
Ændring af dagsorden 
 
 

Drøftepunkt D2 ændres til Beslutningspunkt 
B14 
Christian Dølpher skulle have været her d.d. og 
give os et oplæg om god bestyrelsesskik, men 
han er forhindret. Der afventes svar fra ham, om 
han eventuelt kan deltage på næste møde den 
29. maj. Derfor fremgår punktet ikke af denne 
endelige dagsorden. 

Beslutningspunkt B1 
Godkendelse af tidligere referater/Marianne og 
Sus. Referater fra 26.2. og 18.3.  
Tid: 10 min 

Ref. af 8/1 og 2/2: Referaterne godkendes af Ida 
Rosgaard med de efterfølgende tilføjede 
ændringer. 
Ref. 26/2: Korrekt referat godkendt af alle og 
klar til udsendelse.  
Ref. 18/3: Godkendelse af rekonstrueret tekst – 
klar til udsendelse. 

Beslutningspunkt B2, B2A 
Bestyrelseshåndbogen/Håndbogsudvalget 
Tid: 20 min 

Der er sket tilføjelser og revidering af 
håndbogen siden sidste udkast.  
Denne udgave vedtages i sin nuværende form 
og tages op igen til september.  
Særskilt økonomidel godkendes når indstilling 
foreligger.  
Forslaget vedtages med flertal.   

Beslutningspunkt B3, B3A  
God bestyrelsesskik/Håndbogsudvalget  
Tid: 40 min 

Bestyrelsen har behandlet forslaget til god 
bestyrelsesskik. Diverse ændringer er drøftet og 
vedtaget, hvorefter reglerne er tiltrådt af alle og 
godkendt.  
 

Beslutningspunkt B4, B4A – bilag B4 
eftersendes 

Indstilling om hhv. ny økonomi-manual og 
udarbejdelse af udbygning og nystrukturering af 



Økonomi: Bl.a. behandling af abonnement på 
dknyt.dk/Dorte Hoffmann 
Tid: 20 min 

kontoplan vedtages. Regnskabet gennemgås 
fortsat kvartalsvis af den samlede bestyrelse.  
Forslag til ny manual og struktur udarbejdes 
snarest. 
Financieringsforslag godkendes. 
 
Vedr. dknyt.dk: Abonnementet forlænges. 
Mindst 100 medlemmer bruger tjenesten.  
 

Beslutningspunkt B5 
Fagligt frikøb for deltagelse i mediation/Sus 
Falch 
Tid: 5 min 

Fagligt frikøb for mediation bevilliges. Morten 
Bergholt bevilliges én hel dag på grund af lang 
transporttid, den øvrige bestyrelse bevilliges 3 
timer.  
Fremover tilstræbes det, at eventuelle 
mediationer lægges i forlængelse af 
bestyrelsesmøderne. 

 
Beslutningspunkt B6 
Fagligt frikøb for arbejde med 
delegeretmødet/Marianne Bækbøl 
Tid: 5 min 

Bilag er bortkommet. Der bevilliges 12 timer 
for indsatsen, der har bestået af: koordinering 
med tidligere ansvarlig, udarbejdelse og 
godkendelse af valglister, udsendelse af 
særmails til delegerede, gennemførsel af 
delegeretvalg, afprøvning af behov for evt. 
fælles bustransport m.v.  

Beslutningspunkt B7 
Finansiering af formandens deltagelse i 
delegeretvalgmøder/Sus Falch 
Tid: 10 min 

Bestyrelsen har tidligere givet opbakning til 
formandens kandidatur og beslutter, at 
FreelanceGruppen refunderer den del af 
rejseudgifterne som DJ eventuelt ikke betaler.  
 

Beslutningspunkt B8 
Nordisk topmøde, økonomi/Morten Bergholt 
Tid: 10 min 

Indstillingen vedtages uden bemærkninger. 
Flyafgang ca. kl. 8.00. Sus Falch bestiller 
billetter for alle, der skal med fly. Fulde navn 
skal sendes til Sus Falch senest den 22.4.  

Frokost: 12.00-12.45  
Meddelelser:  
Information/Nina Trige-Andersen.  
Evaluering af seminar/Morten Bergholt.  
Løst og fast fra kredstræf/Sus Falch 
Tid 40 min  

Udsættes 

Kurser – seneste nyt/Vagn Majland 
Tid 20 min 

Fem kurser er gennemført i april/maj. 
Kursusudvalget træder sammen 24.4. og drøfter 
den fremadrettede kursusplan.  

Beslutningspunkt B9 – bilag eftersendes 
Konstituering af fondsudvalget/Lene Theill 
Tid 20 min 

Indstillingen vedtages uden bemærkninger.   

Beslutningspunkt B10 
Rekonstruktion af gammelt webindhold/Marie 
Bille og Marianne Bækbøl 

Udsættes  



Tid 10 min 
Beslutningspunkt B11 
Nyt PR-materiale til FLG/Marianne Bækbøl 
Tid: 15 min  

Indstillingen vedtages bortset fra redesign af 
logo, der afventer DJ’s nye webportal og design 
af denne.  

Beslutningspunkt B12 
Freelancere i højrisikozoner/Nina Trige-
Andersen og Sus  
Tid: 10 min 

Indstillingen vedtages uden bemærkninger. 
Udvalget nedsætter arbejdsgruppe som 
beskrevet. 

Beslutningspunkt B13 
Samarbejde om medlemsfordele med DJ 
Kommunikation/Sus Falch 
Tid: 10 min  

Indstillingen vedtages uden bemærkninger.  
Morten Bergholt kontakter Finn Arne Hansen i 
DJ-kommunikation.  
MB vender tilbage med en 
orientering/indstilling på et senere 
bestyrelsesmøde. 

Beslutningspunkt B14 
Delegeretmøde – drøftelse af forslag og 
strategier/alle 
Tid: 55 min  

Bestyrelsen inviterer til delegeretformøde den 
28. 4. klokken 10.00 i vores eget lokale.  
Marianne  Bækbøl udsender orienteringsmail 
herom til de delegerede.  

  
Statusliste på beslutninger udgår, da 
bestyrelsesmødet grundet lokalemangel må 
afsluttes 1 ¼ time tidligere end normalt.  

 

Gennemgang af listen opprioriteres på næste 
møde. 

 

 


