
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
6. februar 2017 

 
Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Morten Bergholt, Nina Trige 

Andersen, Dorte Hoffmann, Sus Falch, 
Vagn Majland, Marianne Bækbøl, 
Henrik Vesterberg, Eva Schiermacher, 
Marie Bille, Martin Hammer, Steen 
Ramsgaard. 
Gæster: Freelancekonsulent i DJ Signe 
Daugaard. 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

 
Beslutningspunkt B1: Generalforsamlings-forslag i 
udgave til offentliggørelse/de ansvarlige 
 

Der er følgende GF-forslag fra 
bestyrelsen: 
B1a - Medlemsprofil – Marianne 
Bækbøl 
B1b - Solidaritetspris – Nina Trige 
Andersen 
B1c -Fagligt frikøbsforslag -  Nina 
Trige Andersen 
B1d - Jubilæet – Henrik Vesterberg 
B1e - Rotationsprincippet – Vagn 
Majland og Martin Hammer 
Forslagene blev gjort klar til 
offentliggørelse.   

Beslutningspunkt B2, bilag B2: Regnskab 2016 -noter 
drøftes på mødet og udformes efterfølgende v/Dorte 
Hoffmann og Sus Falch 
 

Bestyrelsen gennemgik regnskabet og 
afgav bemærkninger til den 
økonomiansvarlige til noter til brug for 
fremlæggelse af regnskabet på GF.  

Beslutningspunkt B3, bilag B3: Seminar – herunder 
ekstra pensionsrådgiverbevilling v/Morten Bergholt, 
Steen Ramsgaard, Marianne Bækbøl, Eva Schiermacher 
 

Indstilling: Seminargruppen beder om 
yderligere 13.750 kr. til personlig 
pensions-rådgivning på 
FreelanceSeminar 2017. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
følge indstillingen.  
Vedr. Facebook-gruppe: Der skal 
etableres et medlemmernes mødeforum 
– en digital opslagstavle. Deadline for 
oprettelse af gruppen er den 12.2. Steen 
Ramsgaard og Sus Falch er ansvarlige.  
 

Beslutningspunkt B4, bilag B4: Tilskud Kom 17 – 
konference for kommunikatører/Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om 
der skal gives tilskud til billetten til 
deltagere på konferencen KOM17, som 
det gøres til deltagere i Tal til øjet og 
Fagfestival. Og hvor stort beløbet skal 
være.  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 



imødekomme indstillingen uden 
bemærkninger.  

Beslutningspunkt B5, bilag B5:	Budget 2017 inkl. noter 
v/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 

Bestyrelsen vedtog budget 2017 inkl. 
noter med få bemærkninger.  

 
Beslutningspunkt B6, bilag B6: Budget OHF-midler 
v/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 

Bestyrelsen vedtog budget for 
Ophavsretsmidler 2017 med få 
bemærkninger.  

Beslutningspunkt B7, bilag B7, B7A og B7B: FF-
oversigter for 2016-midler v/Dorte Hoffmann og Sus 
Falch 
 

Bestyrelsen drøftede de udformede 
forslag til fremlæggelse af fagligt 
frikøbs-oversigter for 2016 på 
generalforsamlingen og vedtog dem 
med mindre rettelser.  

	  
Beslutningspunkt B8, bilag B8: Fornyelse af FF-
bevilling for 2017 til klubarbejdet v/Sus Falch 
 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
forny bevillingen på 20 fagligt frikøbs-
dage til klubarbejdet i 2017. 

Beslutningspunkt B9, intet bilag – mere info på mødet: 
Ansøgning til DJs Internationale pulje v/Martin 
Hammer og Morten Bergholt –  
	

Færdiggøres af internationalt udvalg og 
Sus Falch – og eftersendes pr. mail til 
godkendelse.  

Beslutningspunkt B10, bilag B10:	Tilskud til Mediecup 
v/Sus Falch 
 

Indstilling:  Bestyrelsen beslutter om vi 
i år – ligesom engang tidligere, skal 
engagere os i Mediecup og på hvilken 
måde. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at 
følge indstillingen. Sus Falch er 
ansvarlig.  
 

Beslutningspunkt B11, intet bilag: Delegeretmøde 2017 	 Bestyrelsen drøftede om, vi skal 
overveje muligheden for medlems-
valgmøder i samarbejde med grupperne 
i vores valgforbund. Bestyrelsen 
bemyndigede herefter formand og 
næstformand til at gå i dialog med de 
andre parter om sådanne 
medlemsmøder.  
 
 

Beslutningspunkt B12, bilag B12: Tal til øjet 2018 – 
FLGs engagement og valg af styregruppe-medlem 
v/Sus Falch 
 

Indstilling: Det indstilles, at 
FreelanceGruppen: tilslutter sig 
arrangementet, udpeger en 
repræsentant til programudvalget 
Og indstiller sig på at bidrage 
økonomisk i 2018 med et beløb.  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede 
at følge indstillingen og udpegede 
Marianne Bækbøl til at sidde i 
programudvalget.  

 
Beslutningspunkt B13: Beretning v/alle 
 

Eftersendes og godkendes pr. mail 



Beslutningspunkt B14, bilag B14: Arbejdsprogram 
v/Morten Bergholt og Marie Bille 
 

Bestyrelsen drøftede de sidste 
ændringer i arbejdsprogrammet og 
herefter blev det vedtaget i sin 
nuværende form. 

  
Beslutningspunkt B15, bilag B15: Indstilling til 
transportgodtgørelse til kursister v/kursusudvalget 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at 
forsøgsordningen fra september 2016 
om, at der også skal gives 
transportgodtgørelse til medlemmer, 
som rejser til kurser i Aarhus, når man 
bor uden for Region Midtjylland, gøres 
permanent.   
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
permanentgøre ordningen.  
 

Drøftepunkt D1, bilag D1: Nyt fra udvalg og DJ/alle 
 

Kort info ang. kurser og merchandise. 
Udvalgene har primært arbejdet med 
udarbejdelse af generalforsamlings-
forslag siden sidst.  

Besøg af Stine Daugaard ny freelance-konsulent i DJ  
 

Ny freelancekonsulent Stine Daugaard 
præsenterede sig for bestyrelsen. 

 
Mødeevaluering: Foretaget.  


