
FreelanceGruppen 

budgetforslag 2016 

 for kontingentmidler  og ophavsretsfond 

Indtægter  DKK

Medlemskontingent 1.451.000

Bevilling fra DJs internationale pulje 50.000,00

Indtægter ialt 1.501.000,00

Møder

Bestyrelsen; lokaler, transport m.m. 190.000,00

Fagligt frikøb 475.000,00

Generalforsamling 50.000,00

Mødeudgifter ialt 715.000,00

Medlemsaktiviteter

Delegeret - og valgmøder 10.000,00

Abonnement, gruppeaftaler 350.000,00 Se note 2

Tilskud til faglige medlemsinitiativer 25.000,00

Kursusaktiviteter 100.000,00 Se note 3

Nordisk & internationalt samarbejde 50.000,00

Rekruttering 25.000,00

Medlemsaktiviteter ialt 560.000,00

Webredaktion

Teknisk vedligeholdelse 50.000,00

Redaktion/indholdsproduktion 185.000,00

Webredaktion i alt 235.000,00

Administration

Administrationsaftale med DJ 24.000,00

Dropbox, print, kontorhold m.m. 25.000,00

Revisionsgennemgang 4.000,00

Administration ialt 53.000,00

Øvrige posteringer

Indkøb af PR-materiale 25.000,00

Lokaleleje til PR-materiale m.m. 4.000,00

Repræsentation og gaver 5.000,00

Safety Fund 20.000,00 Se note 4

Diverse 9.000,00

Øvrige posteringer ialt 63.000,00

Udgifter ialt 1.626.000,00 Se note 1
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Note 1/Forbrug af formue (p.t.1.164.198 kr.) ved budgetforslag 2016 125.000,00

Note 2/Beløbet dækker FreelanceGruppens gruppe-medlemsaftaler, på 

favorable vilkår, med: mediebureauet Vocast, Ritzaus Tid & Sted, Retriever 

Danmark, MediaWatch, VideoTool og DK-nyt. 

Medlemsaftalerne kan ikke, som bestyrelsen oprindeligt fik opfattelsen af, 

betales af fondsmidler, og indgår nu i kontingentbudgettet. 

Gennemsnitsprisen pr. medlem pr. ydelse er ca. 800 kr., men for nogle af 

tilbuddene, der ikke har så mange brugere som ønsket, er prisen væsentligt 

højere. Bestyrelsen vil i 2016 gøre en særlig oplysningsindsats, og de første 

introduktions-arrangementer med VOCAST, Ritzau Tid & Sted, VideoTool og 

MediaWatch er søsat. 

Et succeskriterium er sat for brugerantallet, opnås de ikke, anbefaler 

bestyrelsen, at aftalerne opsiges. De fleste abonnementer løber dog 2016 

ud. 

Note 3/For at anvende de tilladte 2 mio. kr. fra Ophavsretsfonden til 

finansiering af de foreslåede kursusaktiviteter m.m. i budget for 

ophavsretsmidler i 2016, skal vi bruge knap 100.000 kr. fra 

kontingetmidlerne. Bliver trækket på fondsmidlerne lavere end de 2 mio. 

bliver udgiften fra kontingentmidlerne det også. 

Note 4/Bestyrelsen foreslår, at FreelanceGruppen bidrager til International 

Media Supports safety-arbejde til gavn for verdens udsatte journalister 

med 10 kr. pr. medlem, i alt ca. 1810 medlemmer. Beløbet på 18.100 kr. 

rundes op til 20.000 kr.

FLG har historisk set vekslet mellem store bidrag på 120.000 kr., intet 

bidrag og godt 20.000 kr., hvor sidstnævnte svarer til 10 kr. pr. medlem, 

som igen svarer til hvad mange af de store arbejdspladser bidrager med. 

Den samlede årlige DJ-donation ligger typisk på ml. 500.000 kr. og 600.000 

kr. 

Med i overvejelserne om størrelsen på safety bidraget, bør også være de 

mange indefrosne midler, der ligger i IFJ. IFJ skal nemlig vælge ny formand i 

sommeren 2016, og den nuværende formand, som har været medvirkende 

årsag til indefrysning af de ca. 10 mio. kr., genopstiller ikke.

Derfor er der al mulig grund til at forvente, at der nu bliver mulighed for at 

få de indefrosne penge i anvendelse til det formål, de er doneret til, nemlig 

safety arbejde. 

Bidrag til Safety Fond er desuden omtalt i beretningen. 
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 Budgetforslag for brug af Ophavsretsmidler 2016

Bestyrelsen anbefaler nedenstående finansieret 

af ophavsretsmidler i 2016. 

Der kan maksimalt anvendes 2 mio. kr.

Projekterne og arrangementerne overholder 

reglerne for anvendelse af ophavsretsmidler. 

Freelanceseminar 2016    650.000,00 kr

Den komplette guide    260.000,00 kr 

Nordisk seminar 2016    300.000,00 kr

Tal til øjet 2016       50.000,00 kr

HEAT-kurser forsøgspulje        25.000,00 kr

Kurser                                                                                                          656.000,00 kr

I alt 1.941.000,00 kr


