
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

13. april 2016 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Henrik Vesterberg, Steen 

Ramsgaard, Eva Schiermacher, Vagn 
Majland, Sus Falch, Marianne Bækbøl, 
Marie Bille, Nina Trige Andersen, 
Dorte Kildegaard, Morten Bergholt, 
Martin Hammer.  
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

 
Beslutningspunkt B1, bilag B1: 
Velkomst, præsentationsrunde og normer for god 
bestyrelsesskik/Sus Falch og Vagn Majland  
 

Bestyrelsen præsenterede sig og bød de 
nye medlemmer velkommen. God 
bestyrelsesskik blev gennemgået og 
tiltrådt af alle.  
 

Beslutningspunkt B2, intet bilag men husk Jeres 
kalendere: 
Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2016/17 og 
GF+FreelanceSeminar 2017/Sus Falch og Marianne 
Bækbøl 
 

Bestyrelsesmøder frem til 
generalforsamlingen 2017: 
 28. juni, 30. august, 28. september, 25. 
oktober, 25. november klokken 12, 23. 
februar 2017 
Seminar: 24.- 26. februar 2017 
Generalforsamling: 25. februar 2017 
Januar-møde 2017 aftales på næste 
bestyrelsesmøde.  

Nyt fra – og kort præsentation af - udvalg, 
arbejdsgrupper og DJ – samt mulighed for nye, for at 
stille spørgsmål/alle 
 

Præsentation og kort nyt fra alle 
udvalg.  

Drøftepunkt D1, bilag D1, D1A 
(Generalforsamlingsreferat): 
Generalforsamlingen 2016 – en afrunding i den nye 
bestyrelse og en drøftelse af, om der er tiltag (bl.a. fra 
Ninas forslag) som bestyrelsesseminarudvalget skal 
overveje at tage med til endelig beslutning på næste 
bestyrelsesmøde/Sus Falch 
 

Beslutning: På baggrund af 
bestyrelsens drøftelse udarbejder Nina 
Trige Andersen og Sus Falch til det 
kommende bestyrelsesseminar et 
forslag om udvikling af nye dialogtiltag 
ift. medlemmerne.  

Drøftepunkt D2, bilag D2: Forud for Fagligt Forum 
drøfter bestyrelsen de store temaer: DJs demokratiske 
struktur, DJ hjemstedet for den faglige identitet og 
arbejdsmiljø/Mundtlige oplæg fra Morten Bergholt og 
Sus Falch  
 

Fordelt i to grupper udvekslede 
bestyrelsen synspunkter vedrørende 
Fagligt Forums større temaer.  

Orientering økonomi og krav til fakturaer/bilag fra 
eksterne vedr. betalingsfrister/økonomiansvarlig Dorte 
Hoffmann og Sus Falch 
 

Kvartalsregnskabet er ikke klar fra DJ 
endnu og bliver derfor først fremlagt 
næste gang. Procedurer om afregning 
blev kort gennemgået for de nye 



medlemmer.  
Drøftepunkt D3, bilag: Afvikling af gammel ordning 
for ophavsretsmidler – efter kort oplæg om 
udbetalingsmulighederne drøfter bestyrelsen hvilke 
modeller Sus og Dorte skal arbejde videre med, når de 
mødes med Lars Werge og Lone Amtrup for at drøfte 
en model/Sus Falch og Dorte Hoffmann  
 

Bestyrelsen bidrog med diverse input til 
Dorte og Sus’ videre mødeaktivitet med 
LW og LA. 
 

Beslutningspunkt B3, intet bilag:  
Nordisk freelanceseminar i fremtiden 
Efter mundtligt oplæg fra Morten Bergholt drøfter 
bestyrelsen, hvordan vi vil prioritere nordisk 
freelanceseminar i fremtiden, hvor midlerne fra 
ophavsretsfonden til kollektive formål bliver færre/ 
Morten Bergholt 
 

Efter oplægget gav bestyrelsen Morten 
mandat til at arbejde videre med de 
fremtidige rammer for Nordisk Seminar 
i den tværnationale arbejdsgruppe, der 
arbejder med reorganisering af det 
nordiske arbejde. Helt overordnet 
ønsker vi i en ’fattigere fremtid’ uden 
ophavsretsmidler at vægte fagpolitisk 
samarbejde højere end afholdelse af 
seminar.  
 

Beslutningspunkt B4, bilag B4 (bilag eftersendes): 
Skal vi søge indflydelse i EFJs ekspertgruppe, 
Freelance Rights Ekspert Group?/Martin Hammer og 
Sus Falch 
 

Sus Falch og Martin Hammer 
undersøger mulighederne for øget 
indflydelse i EFJ og muligheder for øget 
information der fra.  
 

Beslutningspunkt B5, bilag B5 statuslisten: 
Gennemgang og opdatering af statuslisten evt. valg af 
nye bestyrelsesmedlemmer til opgaver, som afgåede 
har forladt/Sus Falch og Marianne Bækbøl 
 

Statuslisten gennemgås på næste 
bestyrelsesmøde.  

Beslutningspunkt B6, bilag B6:  
Forlængelse af Retriever-abonnement/Dorte Hoffmann 
 

Der var enighed om at forlænge 
Retriever-aftalen ind til videre frem til 
1. juni.  
 

Beslutningspunkt B7, bilag B7: 
Computer og tlf. til økonomi- og 
fondsadministration/Dorte Hoffmann og Sus Falch 
 

Bestyrelsen var enige om at bevillige 
både pc og tlf. til fondsadministration jf. 
indstillingen.  

Drøftepunkt D4, bilag D4: Bestyrelsen giver 
bestyrelseseminar-gruppen input/Sus Falch 
 
 
 

Bestyrelsen gav arbejdsgruppen diverse 
bidrag til programmet.  

Eventuelt/alle 
 

Intet 

Mødeevaluering/alle 
 

 

 
Hjemmeside: Opdatering af mødekalender. 


