
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

27. maj 2015  
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Michael Christophersen, Dorte 

Hoffmann, Ida Rosgaard, Marie Bille, 
Marianne Bækbøl, Sus Falch, Vagn 
Majland, Lene Theill 
Fraværende: Martin Hammer ind til 
frokost, Nina Trige Andersen, Morten 
Bergholt 
Gæster: Ingen 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: 

 
Beslutningspunkt B1, Bilag B1: Valg af ny mødeleder 
v/Morten Bergholt og Sus Falch 
 
 

Vagn Majland vælges til ny mødeleder. 
Ordningen evalueres nov. 2015 

Beslutningspunkt B2, bilag B2 og B2A: Underskrivelse 
af mediationsaftale v/Sus Falch 
 
 

Underskrivelse finder sted på næste 
møde pga. enkelte ønskede ændringer i 
aftalen, som i øvrigt forelægges 
mediator inden den igen sendes til 
underskrift. Sus Falch er ansvarlig for 
processen.  

Drøftepunkt C1, tema, bilag C1: Delegeretmødet og 
tiden herefter, HBs konstituering og ny struktur for 
udvalg og møder v/Sus Falch og Morten Bergholt  
 

Sus Falch orienterer om ny struktur, 
udvalg og møder oven på 
delegeretmødet. Hovedpointe i den 
politiske omstrukturering: Større 
medlemsinddragelse, mere fleksibilitet. 
I FLG vil vi sætte fokus på 
arbejdssøgende og på aftaleområdet. 
Lene Theill udarbejder indstilling om 
nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. 
arbejdsløse og Sus Falch vedr. aftaler.  

Beslutningspunkt B3, bilag B3: Rekonstruktion af 
gammelt webindhold v/Marianne Bækbøl og Marie Bille  
 
 

Kortlægning: Hvad kan vi få fat i af 
gammelt materiale, som ikke ligger på 
websiden? Proces: Kontakt til 
daværende serverudbyder mhp. 
undersøgelse af mulighed for 
genskabelse af gl. webindhold. Hvis ej 
muligt: Kontakt til tidligere 
bestyrelsesmedlemmer vedr. gamle 
generalforsamlings-beslutninger fra før 
2010. 
Der fokuseres på indhentning af gf-
referater som de vigtigste dokumenter.  
Ida Rosgaard kontakter tidligere 
udbyder og orienterer herom på 



førstkommende møde.  
 

Beslutningspunkt B4, bilag B4: Køb af merchandise 
v/Marie Bille og Marianne Bækbøl  
 
 

Indkøb af blokke godkendes. Indkøb af 
kuglepenne afventer, vi har stadig 
mange på lager. Vedr. øvrigt 
merchandise:  

1. Vi skal se dem fysisk, for at 
kunne træffe beslutning.  

2. Gruppen skal have fokus på 
bæredygtig fremstilling af vores 
merchandise. 

Udvalget arbejder videre med 
udvælgelse, budget m.v.  

Beslutningspunkt B5, bilag B5: Seminar-og GF-lokaler 
v/Morten Bergholt 
 

Forslaget godkendes.  

Beslutningspunkt B6, bilag B6: Ekstra revision af 
ophavsretsfonden v/Vagn Majland, Ida Sønderby 
Rosgaard og Dorte Hoffmann 
 

Indstilling om proceduren i forbindelse 
med gennemgang af ophavsretsmidler 
vedtages. 
Ordet bestyrelsesmedlemmer skal 
slettes.  
Indstilling fra DJ tages til efterretning. 
Arbejdsgruppe: Kontakter Stefan 
vedrørende pris på at foretage et udtræk, 
og om det evt. kan finansieres af 
Ophavsretsfonden (OHF). 
Lene Theill udarbejder indstilling til, 
hvordan der laves faste rapporteringer 
fra OHG.  
Vedr. udtræk fra OHF 2014: Tilsendes 
nedsat arbejdsgruppe, der herefter 
klargør materialet til behandling på 
bestyrelsesmøde. Arbejdsgruppe: 
Michael Christophersen, Ida Rosgaard, 
Sus Falch og Morten Bergholt.  
Arbejdsgruppen vender tilbage på første 
møde efter sommerferien.  
Formand for arbejdsgruppen: Ida 
Rosgaard.  

Drøftepunkt C2 og C2A bilag eftersendes: Økonomi 
v/Dorte Hoffmann  
 
 

Procedure for korrekt indsendelse af 
fakturaer og afregningsblanketter til 
økonomiansvarlig ridses op.  
Kvartalsregnskab taget til efterretning.  

Beslutningspunkt B7, bilag B7: Kommissorium for 
kursusudvalget v/Vagn Majland, Lene Theill, Dorte 
Hoffmann, Michael Christophersen 
 

Udsættes til næste gang.  

Drøftepunkt C3, bilag C3: Honorarregler for 
undervisere/Vagn Majland 
 

På baggrund af bestyrelsens inputs 
arbejder udvalget videre med ændring 
af honorarreglerne for undervisere. Info 
om momsregler indhentes af Vagn 
Majland og Lene Theill og 
videreformidles til bestyrelsen på et 



senere møde.  
Beslutningspunkt B8, bilag B8: Den komplette guide til 
nye freelancere v/Marie Bille og Nina Trige Andersen 
 
 

Der bakkes op om den komplette guide 
til freelancere og selvstændige i 
mediebranchen. Ansøgninger om støtte 
sendes til hhv. DJ og relevante 
specialgrupper og kredse.  
Vedr. finansiering: Der godkendes 
udgifter til produktion af dummykapitel 
og prototype jf. indstilling. Sideløbende  
undersøges øvrige 
financieringsmuligheder.  

Efterretningspunkt D1 (Ingen bilag): Kort nyt fra 
udvalg og arbejdsgrupper. Forbeholdt væsentligt nyt fra 
fora, hvor der reelt er sket noget siden seneste møde, og 
som ikke er blevet dækket ind af dagens dagsordensatte 
punkter.  
 

Internationalt udvalg/Martin 
Hammer: Ansøgning om økonomisk 
støtte til medieproduktion på Krim kan 
ikke imødekommes på nuværende 
grundlag.   
DJ-Web-følgegruppe/Marie Bille: 
Orienterer om arbejdet i følgegruppen.  
Fondsudvalget/Lene Theill: Har 
overstået 55. fondsuddeling. Alt 
forløbet vel.  
HB/Sus Falch:  
HB har bevilliget 3,5 mill. til ny 
webportal. Fagfestival afholdes 
november 2016. 
Invitationer om eksterne medlemmer i 
udvalg/råd, der skal nedsættes centralt, 
kommer snarest fra DJ.  
Forslag til temadrøftelser efterlyses – 
tilsendes Sus Falch senest 7/6 2015 
Kursusudvalget: I dropbox kursus/ 
2015 ligger oversigt om forårets kurser.  
Vedr. tal til øjet, 16. januar 2016: Der 
efterlyses relevante emner som 
oplægsholdere. Forslag sendes til Vagn 
Majland senest 15. juni.    

Drøftepunkt C4 (Ingen bilag): Evaluering af nordisk 
topmøde. Hvad skal vi arbejde videre med? v/Morten 
Bergholt. 
 

Udsættes til næste møde. Morten 
Bergholt er fraværende.  

Efterretningspunkt D2, bilag D2: Statuslisten for 
beslutninger v/sekretæren 
 

Sus Falch opdaterer statuslisten. 
Fremover: Statusliste og Kort nyt fra 
arbejdsgrupperne fusioneres og sættes 
op i starten af dagsordenen.  
 

 
Drøftepunkt C5 (Ingen bilag): Evaluering af 
mødet/samarbejdet siden sidst. Fokus på hvad er gået 
godt, og hvad der med held kan udvikles. 
 

Gode drøftelser. God stemning. Godt 
møde. Overordnede emner kan gerne 
dagsordensættes som temadrøftelser. 
Gerne færre punkter på dagsordenen.  

 
 


