
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

den 25. november 2016 
 

 
Dagsorden	 Referat	
Deltagelse:	 Mødt:	Vagn	Majland,	Henrik	

Vesterberg,	Martin	Hammer,	Sus	
Falch,	Eva	Schiermacher,	Dorte	
Hoffmann,	Morten	Bergholt,	
Marianne	Bækbøl,	Marie	Bille.	
Nina	Trige	Andersen	mødte	ind	
klokken	11.		
Afbud	pga.	sygdom:	Steen	
Ramsgaard		
Gæster:		
Mødeleder:	Vagn	Majland	
Referent:	Marianne	Bækbøl	og	Marie	
Bille	

Referat	fra	seneste	møde	 Er	udsendt	
	

Godkendelse	af	dagsorden	 Nye	punkter	tilføjet:	Ingen.	
	

Beslutningspunkt	B1,	bilag	B1	
Evaluering	af	konstitueringen	og	bestyrelsen	2017	
v/Sus	Falch		
	

Omkonstituering	af	radio-tv-web-
udvalg:	Morten	Bergholt	ny	formand,	
så	Vagn	Majland	kan	varetage	andre	
vigtige	opgaver.		
Der	blev	nedsat	nyt	
merchandiseudvalg:	Sus	Falch	og	
Marianne	Bækbøl.		
Udvalget	De	Nye:	Marianne	Bækbøl	
indlemmes	i	gruppen.	
Oprettelse	af	udvalg	for	Faglige	
klubber:	Nina	Trige	Andersen,	
Marie	Bille,	Morten	Bergholt,	Sus	
Falch,	Henrik	Vesterberg.		
	

Drøftepunkt	B2,	bilag	B2	
Arbejdsprogrammet	i	ny	form	v/Marie	Bille	og	
Morten	Bergholt	
	

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om 
arbejdsgruppens idéer til 
arbejdsprogrammet 2017. Bestyrelsen 
drøfter og beslutter herefter det videre 
arbejde med at konkretisere mål og 
metoder for næste års bestyrelsesarbejde 
– og de forskellige udvalg og 
arbejdsgrupper påtager sig at formulere 
et prioriteret, konkret og kvantificerbart 
mål for næste års arbejde. Deadline for 
bidrag fastsættes på mødet, hvis 
forslaget vedtages. 
Beslutning: Der er opbakning til en ny 
udformning af arbejdsprogrammet.  
Indstillingen vedtages. Der er deadline 



for indsendelse af bidrag fra udvalg 
og arbejdsgrupper den 15. december.  
	

Drøftepunkt	D1,	bilag	D1,	D1A	
Økonomi		-	budget	2017	v/Dorte	Hoffmann	og	Sus	
Falch	
	

Bestyrelsen	gav	de	
økonomiansvarlige	forskellige	bidrag	
til	budgettet	for	2017.		

Beslutningspunkt	B3,	bilag	B3,	B3A	
Fornyelse	af	abonnementer	på	Ritzau	og	dk.nyt	
v/Dorte	Hoffmann	og	Sus	Falch	
	

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at 
opsige Ritzaus Tid & sted, at fortsætte 
dk.nyt og om der skal tegnes 
årsabonnement for 2017 på 
kommunen.dk. 
Beslutning: Vi gentegner ikke 
abonnement hos Ritzau Tid & Sted.  
Antallet af abonnenter er for lavt til 
videreførsel. Sus Falch og Dorte 
Hoffmann sørger for information om 
opsigelsen til hjemmesiden og de 
berørte abonnenter. Abonnement på 
dk.nyt fortsætter uændret. Mht. tilbud 
om kommunen.dk spørger vi 
medlemmerne på diverse fora og på 
næste møde behandler vi sagen igen.  
 
	

	
Nyt	fra	udvalgene	–	også	dem,	der	ikke	er	programsat	
specifikt	og	DJ:	
Kursusudvalget	-	Status	og	fremtiden	v/udvalget	og	
Sus	Falch		
Seminarudvalget	-	vedr.	program	m.m.		
	

Orientering	givet.	Punktet	prioriteres	
højt	på	førstkommende	
bestyrelsesmøde.	

Beslutningspunkt	B4,	bilag	B4	
Freelanceseminar	2017	godkendelse	af	budget	for	
pensionsrådgivning	v/Morten	Bergholt	
	

Indstilling: Bestyrelsen drøfter en 
rammebevilling til udgifter i forbindelse 
med tilbud om personlig uafhængig 
pensionsrådgivning på 
FreelanceSeminar 2017. 
Beslutning: Indstillingen vedtages så 
der kan tilbydes uvildig og individuel 
pensionsrådgivning til op til 18 personer 
på seminaret. Den individuelle 
rådgivning suppleres af et fælles oplæg, 
der sætter fokus på pension og sikring.  
	

Beslutningspunkt B5, bilag B5:  
GF-forslag om FF-oversigt v/arbejdsgruppen 
	

Indstilling: Bestyrelsen beslutter 
hvordan oversigten over fagligt frikøb 
(FF), der skal stilles som forslag på 
generalforsamlingen, skal se ud, samt 
om der skal laves en udvidelse med 
vedtagelse af et armslængdeprincip om 
at bestyrelsesmedlemmer ikke kan 
udføre normalt-lønnet arbejde for FLG 
(som det kendes for 



hovedbestyrelsesmedlemmer). Det 
praktiseres allerede nu i FLGs 
bestyrelse, men er ikke nedskrevet.  
Beslutning:  
1. Indstillingen blev vedtaget med 
tilføjelse af de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers navne udfor 
funktioner.  
2. Indstillingen blev ændret således, at 
oversigten over fagligt frikøb udvides 
med liste over bestyrelsesmedlemmers 
tillidsarbejde i DJ.  
	

Tema: Fremtidens fagforbund for freelancere, 
selvstændige m.v. v/ Sus Falch 
	

Flyttet	til	senere	bestyrelsesmøde.	

Beslutningspunkt	B6,	bilag	B6	
Internationalt	udvalgs	
handlingsprogram/Udvalget		
	

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og 
beslutter et handlingsprogram, 
samt om udvalget skal have 
mandat til at kunne udtale sig som 
beskrevet. 
Beslutning: Indstilling vedtaget. 
Sidste afsnit suppleres med at der 
koordineres med 
FreelanceGruppens formand. 
	

Beslutningspunkt	B7,	bilag	B7	
Valgforbund	til	Delegeretmødet	2017	v/Sus	Falch	
	

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og 
beslutter om FLGs formandskab kan 
gives mandat til at indgå valgforbund 
med det formål at få adgang til flere 
pladser end vore egne. Mandatet 
ønskes, da valgforbund skal være 
meddelt DJ senest 1.1.17.  
Beslutningen: Indstillingen vedtages i 
sin fulde ordlyd.  
	

Beslutningspunkt	B8	
Generalforsamling	2017	(GF-ansvarlige,	
beretninger	m.v.)	/Sus	Falch	og	Marianne	Bækbøl	
	

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvem 
der skal være ansvarlige for 
planlægningen af generalforsamlingen 
og delegeretvalg 2017. 
Beslutning: Indstillingen vedtages: Sus 
Falch, Marianne Bækbøl og Morten 
Bergholt er gf-ansvarlige.  
19. december er deadline for 
indsendelse af bidrag til den skriftlige 
beretning.  

Beslutningspunkt,	bilag	B9/alle	
Gennemgang	af	statusliste	
	

Ingen	rettelser	på	mødet.		

Eventuelt/alle	
	

Intet		under	dette	punkt.		



Mødeevaluering	
	

Foretaget.		

	
	
	
	
	
	 	
	
 


