
Videreudnyttelsesaftale for
Koncernen Mediehuset Herning Folkeblad

Med henblik på at styrke det redaktionelle miljø i Herning Folkeblad koncernen og konkurrencekraften for
medier udgivet af Mediehuset Herning Folkeblad, indgås nedenstående aftale mellem Herning Folkeblad
A/S cvr.nr. 44662116 og de tilhørende datterselskaber, der er delvist eller 100 % ejet af Herning
Folkeblad A/S (herefter benævnt Koncernen) og Den Journalistiske Medarbejderforening (DJM) i Herning
og Midtjyllands Avis' Redaktionelle Medarbejderforening (herefter benævnt Medarbejderforeningerne) om
videreudnyttelse af det tjenstligt producerede redaktionelle stof.

Aftalen indgås i henhold til Aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret redaktionelt stof
(Rammeaftalen) mellem DMA og DJ.

Pkt. 1

Aftalen omfatter alt redaktionelt stof produceret af redaktionelle medarbejdere og praktikanter ansat i
henhold til Fællesoverenskomsten henholdsvis Uddannelsesaftalen i Koncernen.

Det skal ved enhver aftale mellem virksomheden og en trediepart sikres, at den endelige anvendelse
finder sted på en journalistisk forsvarlig måde jf. bestemmelserne om droit moral.

Pkt. 2

Såfremt Koncernen opkøber nye datterselskaber, hvor der opnås bestemmende indflydelse over den
redaktionelle produktion i selskabet, videreføres nærværende aftale

Pkt. 3

Med virkning fra 1. januar 2014 kan Koncernen

• videreudnytte det redaktionelle stof som beskrevet iRammeaftalens §§ 4, 5, 6 og 7, dvs. ved salg af
artikler og fotos og andet redaktionelt stof, såvel adhoc-vist som ved løbende aftaler med
virksomheder og private samt ved egne særudgivelser.

• videreudnytte det redaktionelle stof i ugeaviser og magasiner (print og digitalt), som udgives af selskaber,
hvor Koncernen har en ejerandel uanset om den er bestemmende eller ej

• stille det redaktionelle stof til rådighed for offentligheden gennem egne digitale arkiver samt
InfoMedia og lignende fællestjenester.

• videreudnytte udvalgt redaktionelt stof til kommercielle formål (materiale der indgår i annoncer, på
hjemmesider o. lig n), idet Pkt. 1 skal iagttages og idet en redaktionel medarbejder i hvert enkelt
tilfælde skal kunne acceptere anvendelsen. Materialet må ikke benyttes til propagandaformål;
herunder af politisk eller religiøs art.

Pkt. 4

Som vederlag for al videreudnyttelse udbetales pr. 1. januar 2014 et ens månedligt tillæg til alle
medarbejdere omfattet af aftalen, jf. pkt. 1.

Vederlaget, der er fastsat til kr. 341 pr. måned (forholdsmæssigt til deltidsansatte), kan tages op til
drøftelse i januar måned i ulige år. Medarbejderforeningernes forhandlere oplyses forud for
forhandlingerne om det faktiske salg siden forudqående aftaleindgåelse.

Vederlaget dækker endvidere aktiviteter i henhold til Rammeaftalens § 3.
Aftale mellem Koncernen Herning Folkeblad og Medarbejderforeningerne i Herning/Silkeborg - 12. november 2013



For fotografer i koncernen gælder hertil følgende ekstra vederlagsbetaling i perioden frem til 31.12.2016:

Ekstra pr. måned i kalenderåret 2014: 300 kr.
Ekstra pr. måned i kalenderåret 2015: 200 kr.
Ekstra pr. måned i kalenderåret 2016: 100 kr.

Pkt. S.

Koncernen yder til faglige og sportslige aktiviteter i Medarbejderforeningerne et bidrag p3 540 kr. pr.
medarbejder pr. 3r.

Beløbet udbetales i januar måned for det kommende kalenderår.

Antallet af tilskudsberettigede medarbejdere opgøres som antallet af medarbejdere, der indgik i
lønrapporteringen for journalister for oktober måned året før med tillæg af antallet af praktikanter pr. 1.
januar.

Pkt. 6

Denne aftale og vederlæggelse afløser alle hidtidige aftaler og praksis omkring videreudnyttelse,
kollektive såvel som individuelle med medarbejdere omfattet af pkt. 1.

Pkt.7

Koncernens ret til videreudnyttelse i henhold til nærværende aftale gælder ogs3 efter en medarbejder er
fratrådt,

Pkt. 8

Denne aftale træder i kraft 1. januar 2014 og kan opsiges med 12 måneders varsel, dog tidligst 1. januar
2016.

Pkt.9

Denne aftale indgås under forudsætning af organisationernes godkendelse.

Dato:

For Medarbejderforeningen
i Herning

For Koncernen

For Medarbejderforeningen
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