
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

den 13. januar 2016 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Sus Falch, Ida Rosgaard, 

Michael Christophersen, Nina Trige 
Andersen, Marie Bille, Lene Theill, 
Vagn Majland, Morten Bergholt, 
Marianne Bækbøl, Martin Hammer, 
Dorte Hoffmann.  
Gæster: DJs kommunikationschef 
Troels Johannesen 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden 
 

Nye punkter tilføjet: Ingen 
 

Drøftepunkt D1 – intet bilag: Drøftelse af Annegrete 
Rasmussen-sagen/Sus Falch og Marie Bille  
 

Bestyrelsen drøftede sagen:  
Sus Falch har noteret alle input og 
udformer sammen med Nina Trige 
Andersen til næste møde en indstilling 
til et videre arbejde med 
udarbejdelse/beskrivelse af best practice 
for samarbejde med freelancere.  

Efterretningspunkt E1: Nyt fra udvalgene – bl.a. 
seminarudvalget 
 

Seminarudvalget: Programmet er helt 
på plads. Tilmelding er åbnet 
planmæssigt den 10. januar. 
Nordisk arbejdsgruppe: Island har 
meddelt, at de nu gerne vil være med i 
det nordiske samarbejde igen. Det er 
glædeligt, men rejser også en del 
afklarende spørgsmål, der behandles i 
den nordiske arbejdsgruppe i den 
kommende tid. Morten Bergholt er 
formand for arbejdsgruppen.  
Arbejdsmiljø: Marianne Bækbøl har 
deltaget i et indledende møde om DJs 
kommende arbejdsmiljøstrategi og 
orienterede fra mødet bl.a. om 
arbejdsprocessen frem til den endelige 
behandling af strategien på 
Delegeretmødet 2017. På mødet blev 
der bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, hvor 
Karen Hedegaard sidder dels som 
repræsentant for freelancerne og som 
formand for BLAF-udvalget.  
Radio/tv/webudvalg: TV2-regionernes 
ok-forhandlinger genoptages i 
marts/uge 10, hvor der forhandles hele 
ugen.  
Fondsudvalget: Orienterede om den 



nys overståede fondsuddeling.  
Kursusudvalget: Kursusplanlægningen 
er godt i gang. De første kurser er 
annonceret. Kursuskalender 2016 er 
udarbejdet og lagt i Dropbox.  
Internationalt udvalg: Der er 
arrangeret to info-aftener om sikkerhed 
for freelancere, hvor hhv. Guardian og 
Dansk Flygtningehjælp informerer om 
deres sikkerhedskurser.  
 

Tema: DJs nye web-løsning. 
Kommunikationschef Troels Johannesen giver en intro til 
site og opbygning, som det ser ud nu. Mulighed for 
spørgsmål og input, og derefter input til webudvalget, der 
mødes 14. januar. 
 

Troels Johannesen viste bestyrelsen DJs 
nye platform og gav intro til FLGs del 
af denne. Bestyrelsen gav input til 
webudvalget, der mødes i morgen.  

Beslutningspunkt B1: Forslag til GF om fortsættelse af 
FLGs forsøgspulje til efteruddannelse/Morten Bergholt 
og Sus Falch  
 

Sus Falch og økonomiansvarlig Dorte 
Hoffmann udarbejder forslag vedr. 
forsøgspuljen og indarbejder dette i 
budgetforslag for 2016 på næste møde, 
hvor der også træffes en endelig 
beslutning.  

Beslutningspunkt B2: Forslag til arbejdsprogram/Vagn 
Majland og Sus Falch 
 

Forslag til Arbejdsprogram 2016 blev 
fremlagt og gennemgået. Endeligt 
forslag vedtages på næste 
bestyrelsesmøde.   

 
Beslutningspunkt B3, bilag B3: Opbygning af 
freelanceklubber/Nina Trige Andersen og Sus Falch  
 

Indstillingen vedtages. Der bliver på 
hvert bestyrelsesmøde i første halvdel af 
2016 orienteret om arbejdets fremdrift 
og det evalueres. Der udløses op til 4 
arbejdsdage pr. bestyrelsesmøde af de i 
alt op til 20 bevilligede dage jf. 
indstillingen. 
Arbejdsgruppen består af Sus Falch og 
Nina Trige Andersen. Nina Trige 
Andersen er primært udførende, mens 
Sus Falch sørger for bl.a. koordinering 
ift. DJs Overenskomst- og aftaleudvalg.  
 

Beslutningspunkt B4, B4A, B4B og B4C: Foreløbigt 
regnskab og oplæg til budget 2015 for kontingentmidler 
og OHF-midler/Dorte K. Hoffmann og Sus Falch 
 

Det foreløbige regnskab for 2015 blev 
gennemgået og godkendt.  
Vedrørende abonnementsordninger, der 
fremover skal finansieres af 
medlemskontingentmidler og ikke fra 
Ophavsretsfonden, skal der udarbejdes 
et forslag til GF. Morten Bergholt og 
Marianne Bækbøl udarbejder dette. 
Input til forslaget skal tilsendes 
Morten Bergholt senest 18. januar.  
Der udarbejdes et budget 2016 til 
vedtagelse på næste bestyrelsesmøde – 



Sus Falch og Dorte K. Hoffmann sørger 
for dette. Input til budgettet skal 
indsendes til Sus Falch senest 22. 
januar.  

Beslutningspunkt B5: Forslag til GF om 
vedtægtsændringer for barselsfonden/Ida S. Rosgaard 
 

Indstillingen blev vedtaget uden 
bemærkninger.  

Beslutningspunkt B6: Forslag til GF om bidrag til 
Safety Fonden/Sus Falch og Nina Trige Andersen 
 

Der forberedes et forslag til GF 
angående bidrag til Safety Fonden. 
Dette fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde.  

Beslutningspunkt B7, bilag B7: Forslag om ændring af 
medlemsprofil/Marie Bille og Marianne Bækbøl 
 

Flyttet til næste møde 

Beslutningspunkt B8: Fagligt frikøb for arbejdet med 
ekstra revision af Ophavsretsfondens udbetalinger 
2014/Ida S. Rosgaard og Sus Falch 
 

Indstillingen blev vedtaget uden 
bemærkninger.  

Beslutningspunkt B9 – intet bilag: 
Generalforsamling/Sus Falch 
 

Flyttet til næste møde.  

  
Beslutningspunkt B10: Kommissorium for udvalget for 
trykte medier/Sus Falch 

Efter enkelte uddybninger blev 
kommissoriet vedtaget.  

Gennemgang af statuslisten, bilag Statuslisten Er opdateret 
Eventuelt 
 

Intet 

Mødeevaluering  
 

 
 

 
 
 
 

	
	
	
 
 
 
 


