
FreelanceGruppen   
Bestyrelsesmøde den 28. august 2015 

Mødelokale Store Strand, Gammel Strand 46 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Sus Falch, Vagn Majland, 

Morten Bergholt, Michael 
Christophersen, Ida S. Rosgaard, Dorte 
Hoffmann, Lene Theill, Nina Trige 
Andersen, Marianne Bækbøl, Marie 
Bille, Martin Hammer. 
Gæster: DJs næstformand Tine 
Johansen 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: B9 Fornyelse af 

aftale med Ritzaus Tid&Sted 
 

Nyt fra udvalg og grupper: Kort nyt fra de grupper og 
udvalg, hvor der er sket noget siden sidst. Herunder 
orientering om Eventmanager og ’no show-fee’ v/Lene 
Theill, bilag E1 
 

1. Arbejdet med den komplette guide til 
nye freelancere er godt i gang. Næste 
redaktionsmøde 22. september. 
2. Seminargruppen: Der er tegnet 
kontrakt med Kobæk Strand 
Konferencecenter for seminar 2016.  
3. Nordisk udvalg: I den nye 
fællesnordiske arbejdsgruppe med 
deltagere fra de nordiske bestyrelser 
drøftes nye samarbejdsformer og nye 
rammer for afholdelse af Nordisk 
Freelance Seminar. Næste møde 10. 
september.  
4. Kursusudvalget: Planlægning af 
kurser for resten af 2015 og 1. kvartal 
2016 er i gang. 11 kurser er planlagt til 
september/oktober.  
Jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde 
bliver kurser nu annonceret i 
Conferencemanager og ’no show-fee’ er 
indført pga. af for mange udeblivelser. 
(kr. 400 for to-dages, kr. 200 for en-
dages og kr. 100 for 
eftermiddagsmøder) 
5. Fondsrevisionsudvalget forventer at 
komme med en indstilling på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
6. Vedr. indsamling af 
gamle/manglende referater – arbejdet er 
i gang, men der mangler stadig enkelte, 
som fortsat efterlyses. 
7. Fondsudvalget: Regnskab fra 1. 
kvartal fra Stefan Andersen er kommet. 



Aftalt: At vi fremover modtager 
fondsregnskab kvartalsvist med 30 
dages forsinkelse.  
8. Sus Falch er efter hovedbestyrelsens 
endelige konstituering på 
hovedbestyrelsesmødet i august  
medlem af DJs forretningsudvalg, 
Overenskomst- og aftaleudvalget, 
Kommunikationspolitisk udvalg, 
Freelance-, arbejdsmiljø-, 
beskæftigelses- og ligestillingsudvalg, 
hovedbestyrelsen i AJKS (A-kassen for 
Journalistik, Kommunikation & Sprog) 
og bestyrelsen i Mediernes Pension. 
 

Gennemgang af statusliste: Har vi gang i opgaverne, 
skal nogen slettes, skal nye opgaver skrives på? 
 

Statuslisten gennemgået. Fremover: 
Statuslisten udsendes sammen med 
indkaldelse af dagsordenpunkter og alle 
medlemmer gennemgår listen med 
henblik på 
opdateringer/sletninger/rettelser og 
indsender disse til sekretæren, der retter 
statusliste til udsendelse sammen med 
endelig dagsorden.  
 

Drøftepunkt D1, bilag D1: Økonomi v/Dorte Hoffmann 
 

Regnskabet stemmer fint overens med 
budgettet. Diverse spørgsmål besvaret.  

 
Beslutningspunkt B1, bilag B1: Nedsættelse af 
arbejdsgruppe vedrørende ledige v/Lene Theill 
 

Arbejdsgruppen nedsat.   
Kommissorium og forslag til navn for 
arbejdsgruppen udarbejdes og 
fremlægges snarest. 
Medlemmer af gruppen: Sus Falch, 
Lene Theill og Dorte Hoffmann 

 
Beslutningspunkt B2: Flyttet til september-mødet. 
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. overenskomster og 
aftaler v/Sus Falch 
 
Pause: 15 min 

 

Beslutningspunkt B3: Godkendelse af 
udvalgskommissorier. Udvalget for trykte medier (a), 
udvalget for foto, video, tv, radio og web (d), Nordisk 
udvalg (c), seminar-udvalget (b) v/udvalgene 
 

Kommissorium for Nordisk Udvalg  
godkendes uden bemærkninger.  
Kommissorium for Udvalget for 
trykte Medier udvides med en generel 
beskrivelse. Teksten revideres af 
udvalget jf. bestyrelsens inputs. 
Kommissorium for Seminarudvalget 
godkendes uden bemærkninger. 
Kommissorium for 
radio/tv/web/video/foto-udvalget: 
Bestyrelsen godkender 
sammenlægningen af de to tidligere 
udvalg (foto/video – radio/tv) 



Formuleringen ’skal arbejde sammen 
med’ rettes til: ’kan med fordel arbejde 
sammen med’.  
Formuleringerne vedrørende udvalgets 
arbejdsform gøres fælles for alle udvalg 
og indføres som sådan i 
bestyrelseshåndbogen.   
 
 

Drøftepunkt D3, bilag D3: Fond til undersøgende 
journalistik v/ Michael Christophersen 
 

Sagen drøftedes indgående. Der er ikke 
enighed om etablering af en sådan fond 
på nuværende tidspunkt.  
 

Beslutningspunkt B4, bilag B4: Tema for Freelance 
Seminar 2016 v/ Morten Bergholt 
 

Runde med inputs til seminargruppen.  
Arbejdstitel: Mig og Fællesskabet.  

Drøftepunkt D2: Tema: Mød DJs næstformand. Tine 
Johansen kommer på besøg, fortæller om det nye 
formandskab og svarer på vores spørgsmål.  
 
 

Tine Johansen orienterede om sine 
aktuelle hoved-arbejdsopgaver og –
arbejdsområder. Bestyrelsen og 
næstformanden drøftede nogle af de 
store udfordringer for freelancere og 
selvstændige samt ideer til forbedringer 
af forholdene for de ikke fastansatte. En 
af mulighederne, der bør fremhæves er 
muligheden for at etablere faglige 
klubber for freelancere (som på 
dagbladet Information) på 
arbejdspladser med DJ-overenskomster 
for fastansatte, og muligheden for at 
støtte og sikre klubbernes fagligt aktive 
på lige fod med tillidsrepræsentanter.   

Beslutningspunkt B5, bilag B5: Fremtidig anvendelse af 
Videotool v/Vagn Majland 
 

Markedsføringen af Videotool skal 
styrkes bl.a. på hjemmesiden. 

Beslutningspunkt B6, bilag B6: Momsfritagelse i 
forbindelse med kursusvirksomhed v/ Vagn Majland 
 

Vi afventer svar fra DJ vedrørende 
spørgsmål om momsfritagelse. Punktet 
tages op igen, når svar er kommet. 

Beslutningspunkt B7, bilag B7: Valg af deltagere til 
TR-stævnet v/ Sus Falch 
 

FLG-repræsentanter: Dorte Hoffmann, 
Morten Bergholt, Lene Theill, Nina 
Trige-Andersen og enten Marie Bille, 
Martin Hammer eller Michael 
Christophersen i nævnte rækkefølge. 
Sus Falch deltager som HB-medlem. 

Drøftepunkt D4, bilag D4: Bestyrelsesseminar i 
september v/ Sus Falch 
 

Orientering om gæster fra DJ under 
seminaret: Linda Garlov kommer og 
fortæller om arbejdet i en politisk valgt 
bestyrelse.  
Bestyrelsen gav input til arrangørerne, 
som er FLGs formandskab, om andet 
muligt seminarindhold .  
Øvrige forslag fremsendes til Sus Falch 
senest onsdag den 2. september 
 



Beslutningspunkt B8, ingen bilag: Julefrokost, hvem 
påtager sig at arrangere og invitere afgåede 
bestyrelsesmedlemmer? 
 

Dato: 27. november 
Dorthe Hoffmann, Martin Hammer står 
for at arrangere og inviterer snarest 
afgåede bestyrelsesmedlemmer 2015. 

Beslutningspunkt B9: Fornyelse af Ritzua-aftalen: 
Tid&STed  

Vi fornyer aftalen med Ritzau om 
Tid&Sted og intensiverer 
markedsføringen af alle vores 
medlemstilbud. 

Eventuelt 
 
 

1. Web-red. tager kontakt til øvrige 
special-gruppe-webredaktører mhp. 
mere udveksling af relevant stof mellem 
grupperne. Det samme gælder kontakt 
til Kirstine Baloti.  
2. Der opfordres til hurtigere mailsvar 
bestyrelsesmedlemmerne imellem. 
Påfør deadline på alle skrivelser, der 
skal svares på!  
Vedr. tema: Det er fint med en time til 
fordybelse. Temaet skarpvinkles gerne 
yderligere.  
 

Evaluering af dagens møde: 
 

Evaluering gennemført. 
 

  
 
Dato for næste bestyrelsesmøde: 1. oktober 
 


