
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde og seminar 
Torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016 

 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Martin Hammer, Marie Bille, 

Dorte Hoffmann, Eva Schiermacher, Sus 
Falch, Vagn Majland, Morten Bergholt, 
Marianne Bækbøl, Nina Trige Andersen, 
Henrik Vesterberg. 
Gæster: Hans Jørgen Dybro 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referenter: Marianne Bækbøl og Nina 
Trige Andersen 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden 
 
 

Nye punkter tilføjet: B15 
 

Beslutningspunkt B1: Sådan afvikler vi 
bestyrelsesmøderne/Vagn Majland 
 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og 
tilslutter en fælles forståelse af god skik 
for forberedelse og gennemførelse af 
bestyrelsesmøderne. Retningslinjerne 
skrives ind i bestyrelseshåndbogen. 
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig 
forslaget uden bemærkninger.  

Beslutningspunkt B2: Godkendelse af 
bestyrelseshåndbog/Morten Bergholt og Sus Falch  
 
 

Indstilling: Bestyrelseshåndbogen 
gennemgås. 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte de 
få opdateringer og redaktionelle 
ændringer, Morten Bergholt har 
foretaget. 
 
 
 

Beslutningspunkt B3: Konstituering/Sus Falch  
 
 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og 
beslutter konstitueringen for 2016 efter 
forslag fra formanden. Beslutningen 
evalueres på bestyrelsesmødet d. 25. 
oktober. 
Beslutning: 
Formand: Sus Falch  
Næstformand: Morten Bergholt 
Sekretær: Marianne Bækbøl 
Økonomiansvarlig: Dorte Hoffmann 
Kursus-ansvarlig: Forslag fra 
kursusudvalget, når det har holdt møde og 
fundet en arbejdsform. Pt. er Dorte 
Hoffmann fungerende kursusansvarlig. 
Seminaransvarlig: Morten Bergholt 
Webredaktører: Marianne Bækbøl og 
Marie Bille 
Fondsudvalgsformand: Forslag kommer 
fra fondsudvalget og besluttes senere. 



Delegeretvalg-ansvarlig i forbindelse med 
valg til Fagligt Forum og Delegeretmøde: 
Udpeges, når tiden nærmer sig 
Udvalget for trykte medier: Sus Falch, 
Nina Trige Andersen, Marie Bille og Henrik 
Vesterberg 
Udvalget for radio/tv/web, video: Vagn 
Majland, Morten Bergholt, Dorte 
Hoffmann, Steen Ramsgaard 
Udvalget De nye: Nina Trige Andersen, 
Marie Bille,  
Udvalget for kommunikatører: Sus 
Falch, Eva Schiermacher. 
Kursusudvalg: Dorte Hoffmann, Eva 
Schiermacher, Martin Hammer, Vagn 
Majland 
Seminarudvalg: Morten Bergholdt  - 
udvalgets medlemmer foreslås valgt når vi 
er tættere på FreelanceSeminaret. 
Webudvalg: Marianne Bækbøl og Marie 
Bille, Martin Hammer, Morten Bergholt, 
Eva Schiermacher		
Nordisk udvalg: Morten Bergholt, Eva 
Schiermacher 
Internationalt udvalg: Martin Hammer, 
Nina Trige Andersen, Steen Ramsgaard, 
Dorte Hofmann 
FLGs fondsudvalg: Dorte Hoffmann og 
formand Sus Falch 
Eksisterende arbejdsgrupper – den 
fremhævede er formand/tovholder:  
Forsikringer: Nina Trige Andersen, Steen 
Ramsgaard og Sus Falch 
Medlemsprofil: Marie Bille, Marianne 
Bækbøl, Morten Bergholt (nyt medlem) 
Faglige Freelanceklubber: Nina Trige 
Andersen, Marie Bille, Sus Falch og 
Henrik Vesterberg (nyt medlem) 
Arbejdsgruppen for ledige nedlægges, 
men nedprioriteres ikke. Ansvarsområdet 
varetages af formand Sus Falch, da hun 
sidder i DJs politiske udvalg BLAF 
(Beskæftigelse, Ligestilling, Arbejdsløse og 
Freelance) med ansvar for området, og i A-
kassens bestyrelse.  
Ekstern repræsentation, hvor vi skal sidde: 
DJs ophavsretsfonds bestyrelse: Sus 
Falch 
HB-observatør: Formanden eller 
næstformanden i dennes sted 
 

Drøftepunkt D1, bilag D1a, D1b, D1c, D1d: Økonomi 
og ophavsret/Dorte Hoffmann 
 
 

Indstilling: Økonomiansvarlig Dorte 
Hoffmann fremlægger FLGs 
kvartalsregnskab og status på træk fra 
ophavsretsfonden. Der gives en 
introduktion til læsningen af regnskabet 
af hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer. 



Bestyrelsen har mulighed for at stille 
spørgsmål.   
Konklusion: Bestyrelsen stillede 
opklarende spørgsmål, men havde ellers 
ingen bemærkninger.  
 

Beslutningspunkt B4: Disponering af Fagligt frikøb (ff) 
for 2016/Sus Falch og Dorte Hoffmann 
 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og 
beslutter disponeringen af fagligt frikøb, 
der for gennemsigtighedens skyld er 
fordelt på de respektive konti, der 
belastes. FF-kontoen, 
webredaktionsbudget og international 
pulje fra DJ, hvor vi i år har fået 50.000 
kr. Beslutningen evalueres senest på 
bestyrelsesmødet i oktober, eller når der 
måtte blive behov for det. 
Beslutning: Bestyrelsen tilslutter sig 
indstillingen, med den uddybende 
bemærkning: Årsagen til, at FF til den 
økonomiansvarlige fordobles, er, at der 
dels har ligget nogle opgaver i posten, 
som ikke har været beskrevet – og 
derfor ikke kompenseret i 2015 – og 
dels at bestyrelsen har taget nogle 
beslutninger omkring f.eks. øgede krav 
til regnskabsaflæggelse til bestyrelsen 
(om f.eks. kursusaktiviteter, 
webredaktion og ophavsretsmidler) som 
har øget den faste arbejdsbyrde hos den 
økonomiansvarlige.  

Pause 20 min  
Beslutningspunkt B5, bilag B5: Tilskud til Fagfestival 
2016/Sus Falch  
 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter om FLG 
skal give tilskud til medlemmer, der 
deltager i Fagfestival 2016 og i givet 
fald i hvilken størrelsesorden.  
Beslutning: Der ydes et tilskud på 50% 
af billetprisen til de O-medlemmer af 
Freelancegruppen, der er på fuldt 
kontingent i FreelanceGruppen. 
Tilskuddet fratrækkes automatisk ved 
tilmelding. 

Efterretningspunkt E2: Nyt fra udvalg m.fl. 
 
 
 

Seminarudvalget: Se under B15 
Udvalget for radio/tv/web, video: FLG 
har været med til at sikre TV2-regioner 
en overenskomst efter et usædvanligt 
langt forhandlingsforløb på 1 1/2 år. 
Trykt udvalg: Der er fundet en modpart 
og der er møde om O-aftalen i DJs 
forhandlingsudvalg i uge 20, hvor Sus 
Falch deltager. 
Egmont har igen udsendt kontrakter til 
freelancere med bl.a. urimelige 
videreudnyttelsesvilkår. Vi skal have 



iværksat kollektiv indsats ift. det via DJ. 
I samme forbindelse er vi også blevet 
oplyst om, at magasinerne bliver tilbudt 
gratis indhold fra freelancere (ikke 
nødvendigvis organiserede), der gerne 
vil have foden indenfor. Det er noget, vi 
skal have fokus på at få dæmmet op for 
fremadrettet. 
Internationalt udvalg: Det er nu lykkes 
at få FLG ind i informationsflowet fra 
EFJ, European Federation of Journalists, 
når der sker noget væsentligt på 
freelanceområdet. 
Kursusudvalget: Der er planlagt kurser  
hen over sommeren. 	

Beslutningspunkt B6, Bilag B6: Oprettelse af FB-
gruppe for forfattermedlemmer/Marianne Bækbøl. 
 
 
 

Indstilling: FreelanceGruppen opretter 
og administrerer en lukket 
Facebookgruppe for de af 
FreelanceGruppens medlemmer, der 
arbejder med at forfatte, illustrere, 
redigere og markedsføre bøger. 
Beslutning: Indstillingen er vedtaget. 
Marianne Bækbøl er administrator, og 
Nina Trige Andersen er 
medadministrator. 

Drøftepunkt D2, bilag D2a, D2b: Indkomststatistik for 
freelancere og selvstændige/Sus Falch 
 

Bestyrelsen har drøftet 
indkomststatistikken, og Sus Falch har 
fået input og forslag med tilbage til 
drøftelserne i BLAF-udvalget. 

Drøftepunkt D3: Torsdag kl. 15.30: At arbejde i en 
politisk valgt bestyrelse/Hans Jørgen Dybro, DJ 
Efterfølges af en snak om, hvornår vi selv synes, at det 
fungerer godt/mindre godt.  

Et velforberedt oplæg med produktivt 
gruppearbejde, der blev fremlagt og 
behandlet. Formandskabet i FLG sørger 
for at tanker og ideer bæres med i det 
videre bestyrelsesarbejde.   

Drøftepunkt D4, bilag D4: Årshjul for 
bestyrelsesmøderne/Sus Falch  
20 min  
 

Bestyrelsen har drøftet oplægget til 
årshjul og er kommet med yderligere 
ideer, som Sus Falch arbejder videre 
med. Ideer kan fortsat fremsendes på 
mail.  

Møder i udvalgte udvalg  
 

Udvalgene holdt møder og planlagde det 
kommende arbejde. 

Drøftepunkt D5: Freelance-undersøgelsen fra 
Information/Nina Trige Andersen  
 
 
 

Hovedresultaterne og metoden blev 
gennemgået og diskuteret. 

Beslutningspunkt B7, bilag B7a, B7b, B7c: Fremtidens 
nordiske samarbejde/Morten Bergholt  
 
 

Indstilling: Forslag og rapport fra 
arbejdsgruppen drøftes, og bestyrelsen 
beslutter om den kan tilslutte sig 
forslaget eller vil komme med 
ændringsforslag på det forestående 
topmøde i Norge.  
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig 
indstillingen. 



Beslutningspunkt B8, bilag B8 Afvikling af gamle 
ophavsretsmidler/Sus Falch og Dorte Hoffmann 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter 
modellen for afvikling og udbetaling af 
ophavsretsmidler i AV-puljen fra før 
2015 og den nye EU-lovgivning, som er 
udformet i samarbejde  med DJ 
Ophavsret.  
Beslutning: Bestyrelsen tilslutter sig 
indstillingen og den af arbejdsgruppen 
foreslåede model. 

  
Møder i udvalgte udvalg  
 

Udvalgene holdt møder og planlagt det 
kommende arbejde. 

Beslutningspunkt B10, bilag B10: GF forslag om 
rotationsprincip i bestyrelsen – nedsættelse af 
arbejdsgruppe/Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen nedsætter en 
arbejdsgruppe på to personer, der 
udarbejder et forslag om rotationsprincip 
for bestyrelsen til fremsættelse på 
Generalforsamlingen 2017. Forslaget 
skal være klar til første drøftelse i 
bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 30.8. 
2016.   
Beslutning: Bestyrelsen har nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af Vagn 
Majland og Martin Hammer. Opdraget 
er, at gruppen skal belyse fordele og 
ulemper ved et rotationsprincip i 
forbindelse med udarbejdelse af 
forslaget. 

Beslutningspunkt B11, bilag B11: GF forslag om 
oversigt over fagligt frikøb på GF -  nedsættelse af 
arbejdsgruppe/ Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen nedsætter en 
arbejdsgruppe på max tre personer, der 
skal udarbejde et forslag til GF 2017, 
om, hvordan man fremlægger en 
oversigt over de beløb, der udbetales til 
bestyrelsesmedlemmer og eksterne som 
fagligt frikøb. 
Beslutning: Indstillingen er vedtaget, og 
Martin Hammer er valgt som det tredje 
medlem af udvalget, der også består af 
økonomiansvarlig Dorte Hoffmann og 
formand Sus Falch. 

Beslutningspunkt B12, bilag B12: GF forslag om 
alternativ til redaktørprisen – nedsættelse af 
arbejdsgruppe/Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen nedsætter en 
arbejdsgruppe på op til tre personer, der 
skal udarbejde et forslag til en pris, der 
kan uddeles af FLG. Forslaget blev 
stillet og vedtaget på GF 2016, og skal 
fremsættes på GF 2017. 
Arbejdsgruppen skal fremlægge forslag 
til 1. drøftelse i bestyrelsen på 
bestyrelsesmødet d. 30. august 2016. 
Beslutning: Indstillingen vedtaget, 
arbejdsgruppe består af Sus Falch og 
Nina Trige Andersen. 

Beslutningspunkt B13, bilag B13: FreelanceGruppens 
40 års jubilæum – nedsættelse af arbejdsgruppe/Marianne 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at 
nedsætte et udvalg, der kan udarbejde 



Bækbøl 
 

forslag til, hvordan vi skal fejre 
FreelanceGruppens 40 års jubilæum i 
2017. 
Beslutning: Indstillingen vedtaget og 
arbejdsgruppen består af Marianne 
Bækbøl, Henrik Vesterberg og Nina 
Trige Andersen. 

Beslutningspunkt B14: Ingen bilag: 
Abonnementsordninger/ Dorte Kildegaard 

Jf. debatten om abonnementsaftaler 
beslutter bestyrelsen at opsige Retriever, 
da prisen ikke står mål med 
brugerantallet og servicen.  

B15 seminargruppens evaluering 
 

Morten har fået input mhp. planlægning 
af freelanceseminar 2017, og ift. 
økonomien bakker bestyrelsen op om at 
fortsætte politikken omkring 
dobbeltværelser som udgangspunkt og 
mulighed for at medlemmerne selv 
tilkøber enkeltværelse (først til mølle). 

Statusliste  
 

Opdateres jf. nye beslutninger og 
behandles på næste bestyrelsesmøde.  

Eventuelt 
 

Bestyrelsen har tidligere evalueret 
generalforsamlingens forløb. Bl.a. skal 
delegeretvalget og regnskab/budget 
afvikles bedre, der skal være mere 
tydelighed om vedtagelser, der 
bortfalder, og der skal informeres 
intensivt, når 
generalforsamlingsdokumenterne er klar 
på websiden.  

Mødeevaluering 
 

Seminaret blev evalueret.  

 
 
 

 
 

 
 


