
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
tirsdag den 30. august på Gl. Strand 

 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Vagn Majland, Nina Trige 

Andersen, Dorte K. Hoffmann, Marie 
Bille, Martin Hammer, Eva 
Schiermacher, Morten Bergholt, Steen 
Ramsgaard, Sus Falch, Marianne 
Bækbøl. 
Gæster: Økonomichef Britt Andersen, 
konsulent Kirstine Baloti, 
rådgivningschef Jette Kayerød 
Christensen, Antoinette Kordic FBO og 
Johanne Boesdal.  
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

 
Drøftepunkt D1: GF-forslag om rotationsprincip i 
bestyrelsen/Vagn Majland og Martin Hammer  
 

Indstilling: Med udgangspunkt i 
vedlagte bilag drøfter bestyrelsen 
mulighederne for eventuelle 
begrænsninger i formandens og 
bestyrelsesmedlemmernes 
embedsperioder. Med udgangspunkt i 
drøftelserne udarbejder 
”rotationsudvalget” endeligt forslag til 
fremlæggelse på generalforsamlingen.  
Beslutning: Bestyrelsen drøftede 
muligheden for indførelse af et 
rotationsprincip. Arbejdsgruppen 
arbejder videre og fremlægger et forslag 
til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.  

Drøftepunkt D2: Generalforsamlings-forslag til ny pris 
til GF 2017/Nina Trige Andersen og Sus Falch  
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter om 
nedenstående tre modeller (eller enkelte 
af dem) – evt. med justeringer på 
baggrund af diskussion på mødet – 
sættes til afstemning på GF 2017, eller 
om der evt. skal udskrives en 
medlemskonkurrence i forbindelse med 
prisen (f.eks. til at finde et godt navn). 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede de tre 
forslag og besluttede, at arbejdsgruppen 
på næste møde fremlægger et 
beslutningsforslag til en solidaritetspris. 

Beslutningspunkt B1: Udvidelse af forsøgspuljen vedr. 
HEAT-kurser/Sus Falch  

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om vi 
skal udvide beløbet til forsøgspuljen, så 
vi kan være med året ud, da næsten alle 
25.000 kr., som blev besluttet i foråret, 
er blevet uddelt. Pengene kommer fra 
fondsmidlerne. 



Beslutning: Bestyrelsen godkendte at 
forsøgspuljen tilføres yderligere midler 
op til 25.000 kr. Hvis puljen opbruges 
inden årets udgang, kan det overvejes at 
forlænge den. 

Tema: Oplæg v. konsulent i DJ Kirstine Baloti om 
fremtidens udfordringer for DJ og 
freelancerne/selvstændige. 
 

Kirstine Baloti gav bestyrelsen et oplæg 
om fremtidens udfordringer. 
Bestyrelsen tog herefter officiel afsked 
med Kirstine, der har fået arbejde i HK 
Privat som freelancekonsulent.  

Beslutningspunkt B2: Forslag om bedre samarbejde 
mellem faste og frie/freelanceklubber/Sus Falch  
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter det 
forslag om bedre samarbejde mellem 
fastansatte og freelancere, som en 
arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. 
Sus Falch har udarbejdet. Formålet med 
drøftelsen er at veje og vurdere fordele 
og ulemper ved forslaget forud for 
behandlingen på hovedbestyrelsesmødet 
i slutningen af ugen og senere på TR-
stævnet.  
Der nedsættes også en arb.gruppe på 
max 3, som skal have fokus på 
forslaget, hvis HB vælger at anbefale 
det til videre behandling frem mod en 
evt. vedtagelse i en eller anden form på 
delegeretmødet. 
Arbejdsgruppen foreslås at bestå af Sus 
Falch, der kender baggrunden for 
forslagets endelige udformning, Nina 
Trige Andersen, der bl.a. har erfaring 
med klub-strukturer for freelancere samt 
endnu et bestyrelsesmedlem, der skal 
have den fornødne tid og interesse i et 
måske langstrakt forløb med dette 
forslag.    
Beslutning: Bestyrelsen behandlede det 
oplæg om bedre samarbejde, der skal 
drøftes i HB på førstkommende møde. 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en 
intern arbejdsgruppe, der følger det 
videre arbejde med 
samarbejdsmodellen, hvis det vedtages i 
HB at arbejde videre med den. 
Arbejdsgruppen består af Nina Trige 
Andersen, Sus Falch og Henrik 
Vesterberg. Fagligt frikøb til 
arbejdsgruppen tages fra de midler, der 
allerede er afsat til arbejdet med faglige 
klubber.  

Beslutningspunkt B3: Nedsættelse af arbejdsgruppe, der 
skal udarbejde ny model for FreelanceGruppens 
arbejdsprogram/Morten Bergholt og Sus Falch  

Beslutning: Bestyrelsen nedsatte en 
arbejdsgruppe bestående af Marie Bille 
og Morten Bergholt. Arbejdsgruppen 
tilstræber at have et 1. udkast klar til 



 beslutning på september-/oktober-
mødet.  

Spørgetid: Spørgetid til DJs økonomichef Britt Andersen Bestyrelsen fik lejlighed til at stille 
spørgsmål til DJs udbetalingssystem og 
høre om kommende optimeringer.   

Drøftepunkt D3, bilag D3, D3A, D3B (Nyt 
punkt): Ændring af delegeretvalgregler/ Sus Falch  
 

Indstilling: På HB-seminaret/-mødet 
før sommerferien, blev det besluttet, at 
HB skulle drøfte mulighederne for at 
ændre delegeretvalg-reglerne, så det 
antal, der kan vælges bliver valgt. I dag 
kan der vælges mange flere end der 
reelt bliver valgt. Bestyrelsen drøfter, 
hvilken model, der skal arbejdes for på 
HB-mødet i slutningen af ugen.   
Beslutning: Bestyrelsen støtter de to 
forslag som bedst tilgodeser, at FLG, 
der normalt udnytter alle sine delegeret-
pladser, får så mange delegerede med 
som muligt.  

 
Beslutningspunkt B4, bilag B4, B4a, B4b: 
Freelanceseminar 2017/Morten Bergholt  
 

Indstilling: Bestyrelsen forelægges 
regnskabet for seminar 2016, og 
beslutter budget og tema for seminar 
2017 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede med 
mindre justeringer at vedtage budgettet. 
Budgettet kan justeres yderligere over 
den næste planlægningsperiode.  
Eva Schiermacher, Steen Ramsgaard, 
Morten Bergholt, Marianne Bækbøl 
arbejder frem til næste møde med at 
udarbejde forslag til næste års tema. 
Disse fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde til beslutning.  

Drøftepunkt D4, Bilag D4a, D4b, D4c, D4d: 
Økonomi/Dorte Hoffmann  

Udsat til næste møde. Bilagene 
overføres. 

Beslutningspunkt B5: Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
udarbejdelse af medlemsundersøgelse/Morten Bergholt 
og Sus Falch  
 

Flyttet til næste møde. Bilag overføres.  

Efterretningspunkt E1: Nyt fra udvalg og DJ/alle  
 

Udsat til næste møde. Uopsættelige 
meddelelser kan gives på mail.   

Statusliste/alle  
 

Udsat til næste møde.   

Mødeevaluering 
 

Udsat til næste møde.   
 

 
 
  
 



 


