
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

11. februar 2016 
 
 

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

Bille, Lene Theill, Vagn Majland, Mor-
ten Bergholt, Marianne Bækbøl, Martin 
Hammer, Dorte Hoffmann. 
Afbud fra: Michael Christophersen, 
Nina Trige Andersen 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

 
Tema: Af hensyn til forberedelse af Generalforsamling 
2016, udgår temadrøftelse.  
 

 

Orientering: Godkendt regnskab  
Beslutningspunkt B1, bilag B og B1A: Budget for kon-
tingentmidler, og herunder beslutninger i forbindelse 
med budget for kontingentmidler abonnementer, ny 
webplatform, donation til Safety Fund og efteruddannel-
sespulje v/Sus Falch og Dorte Hoffmann. 
 

Vedrørende medlemstilbud: Bestyrel-
sen indstiller til generalforsamlingen 
om, at FLG ind vil videre bibeholder 
alle medlemstilbud ind til resultaterne af 
vores nuværende markedsføringsindsats 
foreligger.  
Der skal generelt forhandles bedre opsi-
gelsesvilkår. Alle kontrakter skal søges 
koordineret ift. opsigelse.  
Om ca. 6 mdr. foretages en nærmere 
undersøgelse af medlemmernes behov 
for/ønsker til medlemstilbud. 
Senere på året skal der på bestyrelses-
møde dagsordensættes en principiel 
drøftelse af medlemstilbuddene.  
Beretningen udvides i form af et grov-
diagram over udgiftsfordelingen i regn-
skabet. Deadline 16. februar. 
Bestyrelses tiltræder i øvrigt indstillin-
gen. 
Ny webplatform: 
Bestyrelsen har imødekommet ansøg-
ning med halvdelen af det fra webredak-
tionen ansøgte beløb. Bestyrelsen til-
træder i øvrigt denne indstilling med 
forventning om, at der kan komme be-
hov for efterbevillinger i løbet af året 
ifm. indførelsen af den nye platform.  
Safety Fund: 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen til, at 
vi på GF fremsætter forslag om, at FLG 
bidrager til Safety Fund med kr. 20.000.  



Efteruddannelsespulje: 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen om at 
forsøgspuljen til efteruddannelse ikke 
forlænges.  

Beslutningspunkt B2, bilag B2: Budget for ophavsrets-
midler v/Dorte Hoffmann og Sus Falch. 
 

Bestyrelsen indstiller til generalforsam-
lingen, at vi bruger max-rammen for 
OHF-midler i det kommende år.  
 

Beslutningspunkt B3, bilag B3: Forslag til arbejdspro-
gram v/Sus Falch og Vagn Majland. 
 

Forslag til arbejdsprogrammet vedtages 
uden indsigelser.  

Nyt fra udvalgene og DJ: v/alle 
 

Internationalt Udvalg: Mogens Bli-
cher Bjerregaard vil gerne komme på 
besøg og orientere bestyrelsen om ar-
bejdet i EFJ/FREG. 
Seminar: 84 tilmeldte 8 dage før til-
meldingsfristen udløber. Bestyrelsen  
drøftede forskellige tiltag ift. at tiltræk-
ke flere deltagere.  
Nordisk Udvalg/Nordisk koordinator: 
Der ligger nu to udkast vedrørende det 
nordiske samarbejde, ét vedrørende det 
politiske arbejde og ét vedr. fremtidige 
nordiske seminarer. Afrapportering om 
nordisk/internationalt arbejde til DJ har 
fundet sted og ansøgning til Internatio-
nal pulje er afsendt og imødekommet 
med 50.000 kr.  
Fra DJ: DJ er ved at kigge på forsik-
ringer i medlemsbutikken, og Sus Falch 
har bedt om, at de medtager erhvervsre-
levante forsikringer for freelancere og 
selvstændige.   
DJ er i gang med at oprette ’DJ-Uni’ 
med kurser målrettet kommunikatører.  
 

Beslutningspunkt B4: Beretning 2015 v/Sus Falch 
 

Færdigbehandles på mail. 

Drøftepunkt D1, bilag D1: DJs prisvejledning af free-
lancere og selvstændige v/ Sus Falch 
 

Bestyrelsen bidrog med diverse overve-
jelser.  

 
Beslutningspunkt B5, bilag B5: FLGs medlemsprofil v/ 
Sus Falch (+Marie Bille og Marianne Bækbøl) 
 

Bestyrelsen beslutter, at drøftelse af 
opdatering af FLGs medlemsprofil skal 
prioriteres på generalforsamlingen mhp. 
at opnå medlemmernes bidrag. Drøftel-
sen tages under beretningen og arbejds-
gruppen, Marie Bille og Marianne 
Bækbøl, initierer den.  
  

Beslutningspunkt B6, bilag B6: Vedtægtsændringer 
vedrørende indkaldelse til generalforsamling v/ Sus Falch 
 

Bestyrelsen vedtager indstillingen uden 
indsigelser.  

Beslutningspunkt B7, bilag B7, B7A, B7B, B7C, B7D: Bestyrelsen vedtager indstillingerne 



Barselsfonden Vedtægtsændringer barselsfonden, tekst 
til bestyrelseshåndbogen, regnskab 2015 v/Ida S. Ros-
gaard 
 

uden indsigelser. Dog beslutter vi under 
gennemgang af fondens regnskab, at 
opfordre generalforsamlingen til at støt-
te at den daglige ydelse reguleres fra 
125 kr. til 150 kr..  
Ny tekst til bestyrelseshåndbogen god-
kendt.  
 

Beslutningspunkt B8, intet bilag:	Praktisk vedrørende 
Generalforsamling 2016, nye bestyrelsesmedlemmer 
m.m. v/Sus Falch	
 

Bestyrelsen besluttede at forhåndsop-
fordre potentielle nye medlemmer til 
bestyrelsen.  

Gennemgang af statusliste v/ alle 
 

Opdateringer fremsendes til sekretæren.  

Beslutningspunkt B9, bilag B9: Arbejdet med faglige 
klubber v/Nina Trige Andersen, Marie Bille og Sus Falch 
 

Bestyrelsen vedtager jf. indstillingen at 
frigive flere af de planlagte midler til 
arbejdet med opbygning af faglige 
klubber.  
 

Beslutningspunkt B10, bilag B10: Indstilling af Cav-
lingkomité-medlem v/ Sus Falch 
 

Bestyrelsen vedtager indstillingen uden 
bemærkninger.   

Beslutningspunkt B11, bilag B11: Anvendelse af Free-
lanceprismidler v/ Dorte Hoffmann 
 

Bestyrelsen er enig i indstillingen om at 
donere midler til Hus Forbis café.  

Beslutningspunkt B12, bilag B12: FF for håndtering 
af FLGs økonomi/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 

Indstillingen vedtages uden kommenta-
rer. 

Beslutningspunkt B13, bilag B13:	Ekstraordinært 
arbejde med fondsmidler 2015/Dorte Hoffmann 
 

Indstillingen vedtages uden kommenta-
rer. 

Eventuelt  
 
Møde-evaluering 

Intet at referere. 
 
Foretaget. 

 
Hjemmeside og Nyhedsbrev 
 
Det blev aftalt, at Marianne Bækbøl udarbejder et nyhedsbrev, der har fokus på seminaret.   
 
 


