
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

Torsdag den 19. januar 2017 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Morten Bergholt, Marie Bille, 

Henrik Vesterberg, Dorte Hoffmann, 
Eva Schiermacher, Steen Ramsgaard, 
Martin Hammer, Vagn Majland, Sus 
Falch, Marianne Bækbøl. 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

Referat fra sidste møde Bliver færdiggjort d.d.  
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: 

 
Runde: 1 min siden sidst-runde v/alle  
 
 

 

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

Internationalt: Orientering fra Martin 
Hammer om udviklingen af et 
bisidderkorps til flygtede journalister. 
Kursusudvalget: Har 18-20 kurser 
under udvikling frem til juni.  
Den komplette guide: Vi arbejder 
intenst med det sidste af skrivefasen.  
Nordisk udvalg: IFJ har annonceret en 
forsikring – info på 
insuranceforjournalists.com. 
Dækningsgrad m.v. skal undersøges, før 
vi anbefaler den. 
Seminargruppen: Hængepartier, der 
mangler sidste finpudsning: 
Pensionspanel, ekstra-rådgiver til 
pension og Basaren.  
Medlemstilbud: Ny aftale er indgået 
med ’Bogmarkedet’. Bedre pris end 
tidligere. Aftale om rabat på Body-sds-
behandlinger er under overvejelse.  
BLAF-udvalgets opringning til 
medlemmer: Sus Falch har sammen 
med HB- og BLAF-
udvalgsmedlemmerne Karen 
Hedegaard, Peter Thornvig og Mette. S. 
Rasmussen plus DJs formandskab, 
deltaget i ringeaftener, hvor 
nyuddannede blev ringet op med 
henblik på at høre, om de var kommet 
godt fra start eller havde brug for hjælp 
fra DJ. Mange gode samtaler med 
nyuddannede DJ-medlemmer, der blev 
glade for den personlige kontakt.  
Arbejdsmiljøstrategi der også 



omfatter freelancere og selvstændige: 
Er udfærdiget og fremlægges på 
Delegeretmødet til april.  
 

Drøftepunkt D2, bilag D2, D 2A, D2B (FLG-medl. svar 
fra DJs medlemsundersøgelse): Arbejdsprogram 
v/Morten Bergholt og Marie Bille 
 
 

Bestyrelsen drøftede forslag til 
arbejdsprogram 2017 og gav 
arbejdsgruppen input. 
 
 
 

 
Drøftepunkt D3, bilag D3, D3A: Foreløbigt regnskab 
kontingentmidler 2016 v/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 
 

Bestyrelsen gennemgik regnskabet og 
stillede opklarende spørgsmål til det 
foreløbige regnskab forud for 
budgetlægningen. Det endelige 
regnskab godkendes på februar-mødet.  
 
 

Drøftepunkt D4, bilag D4, D4A: Foreløbigt regnskab 
ophavsretsmidler 2016 v/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 
 

Bestyrelsen gennemgik og stillede 
opklarende spørgsmål til det foreløbige 
regnskab for ophavsretsmidler forud for 
budgetlægningen.		
 

Beslutningspunkt B1, bilag B1: Budget 
kontingentmidler og ophavsretsmidler 2017 v/Dorte 
Hoffmann og Sus Falch  
	
 

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og 
drøfter – med hensyntagen til 
indsatsområderne i arbejdsprogrammet 
– det fremlagte budgetforslag.  
Beslutning: Bestyrelsen drøftede og 
stillede afklarende spørgsmål til 
budgettet. Relevante kommentarer og 
forslag indarbejdes i budgettet. 
Budgettet vedtages endelig på februar-
mødet. 
 

Drøftepunkt D6, intet bilag: Faglige 
klubber/freelancenetværk – seneste nyt og status på 
forslaget, der blev forkastet af tillidsrepræsentanter 
på TR-stævnet v/Sus Falch og koordinationsudvalget  
 
 

Freelancenetværk/-klubber:  
Der er opstået en uformel 
koordinationsgruppe bestående af 
bestyrelsesmedlemmer fra FLG, 
freelancere på Weekendavisen, DR, 
Politiken, Ekstra Bladet, Information og 
fagblads- og magasinområdet.  
Manual til opbyggelse af klubber er ved 
at være færdig.  
Pga. mobiliteten blandt freelancere, er 
det nødvendigt, at FLG kontinuerligt 
støtter oprettelse og vedligeholdelse af 
faglige netværk og -klubber. 
Bestyrelsen drøftede diverse muligheder 
for yderligere indsatser ift. klubberne. 

Beslutningspunkt B2, bilag B2: 
Generalforsamlingsforslag medlemsprofil v/Marianne 
Bækbøl, Morten Bergholt og Marie Bille 
 

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller 
til at freelancevirksomhed som 
’hovederhverv’ fjernes som 
optagelseskrav i vedtægterne.  



 Beslutning: Bestyrelsen besluttede 
følgende formulering:  
§ 2 Organisering 
FreelanceGruppen organiserer 
medlemmer af Dansk Journalistforbund, 
der arbejder som freelancere og/eller 
selvstændige. 

Beslutningspunkt B3, bilag B3: Generalforsamling – 
herunder fordeling af ansvarlige for fremlæggelse af 
diverse GF-forslag v/Sus Falch og Marianne Bækbøl 
 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvem 
der skal fremlægge de forskellige 
forslag på generalforsamlingen.  
Forslag om ff-oversigt: Nina Trige 
Andersen 
Forslag om ændring af 
medlemsprofil: Marianne 
Bækbøl/Marie Bille/Morten Bergholt 
Forslag om rotationsprincip: Vagn 
Majland/Martin Hammer 
Forslag om Solidaritetsprisen: Nina 
Trige Andersen 
Forslag om FLG 40 års 
jubilæumsmarkering: Henrik 
Vesterberg 

De ansvarlige udarbejder til 
bestyrelsesmødet i februar forslagene 
med begrundelsestekst, som de mener, 
det skal offentliggøres på websiden.  

Rådgivningssamtaler finder sted i 
’bestyrelseshusene’.  
Kandidatpræsentationer på 
hjemmesiden: Marianne Bækbøl 
udformer indkaldelse af præsentationer.  

Drøftepunkt D7, intet bilag: FreelanceSeminar 
v/udvalget  
 

Bestyrelsen blev orienteret om aktuelt 
status på seminaret.  
Alle workshop-pladser er optaget. 
Ledige afbudspladser bliver udbudt til 
lodtrækning på seminaret.  
Vi forsøger at få skaffet ekstra 
pensionsrådgivningssamtaler inden for 
budgettet.  
 

Drøftepunkt D8 intet bilag: DJs delegeretmøde i april – 
løst og fast ind til videre/Sus Falch 
 
 

HB begynder nu at drøfte diverse 
forslag til behandling på delegeretmødet 
den 23. og 24. april i Kolding. 
Lokale til samling af medlemmer inden 
delegeretmødet bookes af Sus Falch. 
Bestyrelsen blev orienteret om vores 
valgforbund. 
Marianne Bækbøl planlægger hverve-
kampagne. 

Drøftepunkt D9 intet bilag: Relancering af find-
freelancer.dk v/Sus Falch 

Kommunikationsafdelingen opfordrer 
til, at alle støtter op om og udbreder 



 
 

kendskabet til find-freelancer.dk.  

Eventuelt  
 

Intet. 

Mødeevaluering 
 

Foretaget. 

 
Hjemmeside og Nyhedsbrev - hvad skal omtales? Find-freelancer, delegeretvalg, 
freelanceseminar, basar, kandidat-præsentation.  


