
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 28. juni klokken 10.00-17.30 

i mødelokalet Store Strand 
 Gammel Strand 46, 1. sal 

 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødt: Henrik Vesterberg, Nina Trige 
Andersen, Dorte Hoffmann, Martin 
Hammer, Marie Bille, Eva 
Schiermacher, Sus Falch, Vagn 
Majland, Marianne Bækbøl. 
Afbud: Steen Ramsgaard 
Gæster: Kommunikationschef Troels 
Johannesen, Præsident i EFJ, Mogens 
Blicher Bjerregaard 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

 
Drøftepunkt D1 – intet bilag: Medlemsinddragelse/-
møder/Nina Trige Andersen og Sus Falch 
 
 

Bestyrelsen drøftede forskellige 
modeller for yderligere 
medlemsinddragelse:  
For eksempel at afholde relevante 
dialogmøder, tydeliggøre at vores 
bestyrelsesmøder er åbne, invitere til 
medvirken til udviklingstiltag, 
forbedre interaktionen via vores 
kommunikationsplatforme. 
Arbejdsgruppen Sus Falch og Nina 
Trige Andersen udarbejder på 
baggrund af bestyrelsens input et 
forslag til næste møde.  

Beslutningspunkt B1, bilag B1: Valg af 
FreelanceGruppens repræsentant til 
overenskomstforhandlinger i DR/Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, 
hvem der skal være 
FreelanceGruppens repræsentant ved 
de kommende 
overenskomstforhandlinger i DR.  
Beslutning: Morten Bergholt blev 
udpeget til FLGs repræsentant i 
forhandlingerne. Baggrundsgruppe i 
bestyrelsen består af formand Sus 
Falch og Radio/tv/web-udvalget. 
Forhandlingsperioden vil vi også 
bruge til medlemsinddragelse blandt 
freelancere med tilknytning til DR.  
 

Beslutningspunkt B2, Bilag B2: Valg af fem 
repræsentanter til TR-stævnet i efteråret/Sus Falch 
 
 

Indstilling: D. 20.-21. september er 
der tillidsrepræsentant-stævne i Vejle. 
FLG kan deltage med fem 
bestyrelsesmedlemmer. Sus Falch 



deltager i sin egenskab af 
hovedbestyrelsesmedlem, og skal 
tilmelde FLGs deltagere og Dorte 
Hoffmann deltager som formand for 
kreds 2.  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
Morten Bergholt, Nina Trige 
Andersen, Henrik Vesterberg, Martin 
Hammer, Marianne Bækbøl deltager i 
TR-stævnet.  
 

Tema og drøftelse, klokken 11-12, bilag D2: Oplæg af 
DJs kommunikationschef Troels Johannesen til drøftelse af 
vores kommunikationsstrategi – hvilke platforme giver det 
udbytte at bruge til hvad og i hvilket omfang.  
	
 

Efter oplægget besluttede bestyrelsen 
at arbejde videre med udarbejdelse af 
en kommunikationsstrategi herunder 
gennemføre medlemsundersøgelse af 
hvilken kommunikation der er 
efterspurgt fra medlemmernes side.  
Web-redaktørerne og web-udvalget 
udarbejder i fællesskab et forslag til 
kommunikationsstrategi for FLG til 
fremlæggelse for bestyrelsen i løbet af 
efteråret 2016.  

Pause  
Beslutningspunkt B3, bilag B3, B3a: 
Seminar 2017/Morten Bergholt 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter 
hvilket sted FreelanceSeminar 
2017skal afholdes, samt nedsætter en 
pilot-gruppe til at udføre de 
indledende manøvrer i forhold til 
seminaret. 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede 
forslaget og vedtog, at vi afholder 
seminar og generalforsamling 2017 
den 24. til 26. februar 2017 på Fænø 
Sund Konference i Middelfart. 
Bestyrelsen vedtog også at nedsætte 
pilotgruppe bestående af Morten 
Bergholt/Marianne Bækbøl.  
 

Drøftepunkt D3, bilag D3 eftersendes: 
Gennemgang af statusliste  
 

Statuslisten blev gennemgået og 
opdateret.  

Drøftepunkt D4, ingen bilag: 
Økonomi og ophavsretsfond/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 

Sus Falch orienterede om møde vedr. 
fremtidig brug af ophavsretsmidler fra 
AV-puljen til kollektive formål.    
  

Beslutningspunkt B4, kl. 15.00-16.20, ingen bilag: Besøg 
af EFJs (European Federation of Journalists) præsident 
Mogens Blicher Bjerregaard. Oplæg om det internationale 
arbejde og snak om, hvordan vi bedst kan gøre vores 
indflydelse gældende/fx ekspertgruppen Freelance Rights 
Expert Group (FREG) i EFJ, m.m. /Martin Hammer og Sus 
Falch 
	

Mogens Blicher Bjerregaard fortalte 
bestyrelsen om det internationale 
arbejde og der blev stillet spørgsmål. 
Bestyrelsen besluttede ikke at indstille 
et medlem til FREG på nuværende 
tidspunkt.  
I stedet vender Internationalt udvalg 
tilbage på mødet i august med forslag 



til hvordan, vi skal prioritere 
bestyrelsens internationale indsats.   

Drøftepunkt D 5, intet bilag: Nyt fra 
udvalg/arbejdsgrupper og DJ/alle 
	

Trykt hold:  
1.Udvalget har holdt møde og 
udvekslet erfaringer om udviklingen af 
faglige klubber. Næste mødes holdes i 
august. Sus Falch er involveret i 
arbejdet med fornyelse af O-aftalen. 
2. Politikens freelancere har afholdt 
deres første klubmøde, den 20. juni. 
3. Egmont-aftalen er blevet modereret. 
Vi har stadig stor fokus på den.  
Kursusudvalget: Der er aftalt møde 
den 6. juli. Der er ind til flere kurser 
under udarbejdelse.  
Internationalt udvalg: Martin 
Hammer arbejder på at få Warzone 
Freelance Exhibition til Kbh.  
Web-udvalg: Har afholdt møde med 
Pia i kommunikationsafdelingen om 
det nye site.  
Der er også aftalt arbejdsmøde med 
Jens Wejsmark (webmaster) ang. 
overflytning af sider m.m.  
Den komplette guide: Skrivning er i 
gang. Møder med grafiker er afholdt, 
snart pilotudgave. Marie Bille har 
desuden deltaget i to medlemsmøder 
med Visuelt Forum, med gode inputs, 
der kan bruges i arbejdet med guiden.  
Nordisk udvalg: Nordisk Komité har 
afholdt konstituerende møde den 7. 
juni. Anette Andresen (NO) blev 
sekretær og Ingrid Svanfelt (FI) 
vicesekretær. Næste møde er i 
september. Morten Bergholt 
orienterede om forskellige tiltag, der 
er på vej fra komiteen.  
Forfatterlounge den 27. juni: Der 
var 22 glade deltagere, inspirerende 
oplæg, masser af udvekslinger og 
indhentning af idéer til kommende 
arrangementer og tiltag i FLGs nye 
forum for medlemmer, der skriver 
bøger.  
Nyt fra DJ: Sus Falch orienterer 
bestyrelsen på mail. 
Radio/tv/web: Der er planer om to 
møder inden for nærmeste fremtid.  
 

Eventuelt 
 
 

Join.me giver problemer, hvis flere 
logger på samtidigt. Vagn Majland 
laver en indstilling til augustmødet 



vedrørende en opgradering til en større 
join.me-pakke.  

Mødeevaluering 
 

Bestyrelsen evaluerede dagens møde.  
 

 
 


