
 

 

Referat af møde i Bestyrelsen for Film & TV Gruppen 

 
Dato:  9. februar 2022 
Sted: DJ 
Deltagere:  Birger, Pari, Nanna, Malte og Rasmus 
Afbud:  Adam  
Gæster:  Charlotte Harder  
Referat: Mette 

 

 

 
 

Referat 
_________________ 
 

Mødet blev indledt med et velkommen til Charlotte Harder fra DJ. 

 
1. Godkendelser  
1.1.  Godkendelse af referat fra seneste møde den 11. januar 2022 
 Referatet blev godkendt. Opdateret kontaktliste sendes ud sammen med referatet. Der 
 tilføjes film&tv-mailadresserne på kontaktlisten. 
  
1.2.  Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt 
  
2. Meddelelser 
 
2.1 Præsentation af Mette som hjælper bestyrelsen i den kommende tid.  
 BL: ME hjælper foreløbig pt. frem til GF.  
  
 BL: Medieudspillet er præsenteret og nu skal det forhandles politisk. Mange af DJ’s 
 kæpheste er medtaget. Ved brug af mediestøtteordningen er der forslag om kædeansvar  
 for bl.a. at sikre ordentlige arbejdsforhold.  
   
 CH: God kontakt til Kulturministeriet. Danske Medier har reageret voldsomt over for 
 udspillet om kædeansvar. Producentforeningen er mere imødekommende. 
 Forhandlingerne er startet her til eftermiddag. Der påregnes et længere 
 forhandlingsforløb. Der diskuteres medieansvar på de sociale medier, ombudsmand m.m. 
 Det handler meget om lokale medier. I udspillet er der ikke flere DR-nedskæringer på 
 bordet. Derimod er der fokus på at holde hånden under public service.  
 Offentlighedsloven er også til debat. Nogle har fremsat ønske om en ny offentlighedslov i 
 samme omgang med medieudspillet. Det er dog meget usikkert, om det sker. 



 

 

 BL: De nye EU-regulativer åbner op for muligheden for at lave bedre arbejdsaftaler. 
 BL: DJ har lavet en aftale i fællesskab med D4 og stenograferne og DJ har overbevist 
 Producentforeningen om, at FAF ikke er førstevalget.  
 Det er erfaringen at ved forenkling af aftalegrundlaget, er de store multinationale 
 selskaber indstillet på at overholde deres forpligtigelser.  
 Der er FagFestival den 6. – 7. november 2022 i Odense. 
  
 
3. Orientering fra udvalg 
3.1.  Events og SKU-midler (PK) 
 PK: Startede forberedelser op så snart genåbningen var en realitet.  
 Første bioevent var ’Tag min hånd’. 
 Den næste ’Du som er i Himlen’. 
 Flere events er på bedding: 

 23. februar - et fagligt event med Anne Sofie Hermansen ’Sådan laver du en 
teflondragt 

 Visual effekt som storyteller og fremtidens Virtuelle film og tv produktion med 
Dennis Dalmark 

 8. marts – Hvad får en gravide medarbejder til at opsige sit faste job med Line 
Ritz 

 20. april, Sæt historien fri med animation med Jonas Poher Rasmussen som er 
nomineret til 3 oscars udover alle de andre priser, han har modtaget. 

PK får god inspiration fra evalueringerne. 
 PK: Udover arrangementerne så er Inspirationsprisen etableret. Der er samlet en 
 jury og det første møde i juryen er afholdt. 
 Vi har fået 6 indstillinger. Der har været gode debatter om indstillingerne. Vinderen 
er fundet under vores Jury møde 1. februar og bliver offentliggjort under Tv prisen 
d. 26.marts hvor vedkommende modtage sin pris. 
Malte: Stor ros til de mange fine aktiviteter/events. 
Rasmus: Lene journalist fra TV2 der skifter over til Impact. Hun er også med på GF 
sammen med producenten. Bestyrelsen drøftede evt. overlap og enighed om, at 
Lene skal orienteres om, at hun ’optræder’ to gange for tilnærmelsesvis samme 
målgruppe. 
PK: Line Ritz fra Impact og den har været undervejs længe fordi Line er på barsel 
og Rasmus havde informeret at han vil tale med folk fra TV2 og Line Ritz var under 
Impact.  
Rasmus: Spurgte til størrelsen på de tilbageværende SKU-midler 
PK oplyser, at der er ca. 300.000 tilbage til bio-events. Ca. halvdelen skal bruges på 
filmvisninger i Aarhus. 
PK: Der er lidt udfordringer med at få afviklet bio-events i Aarhus pga. transporttid 
og travle kalendre hos dem, der skal medvirke. Pt. er det også særligt problematisk 
med rigtig mange afbud pga. covid-19. 
PK: Vi har også 70.000 kr. tilbage fra SuperVision, da vi ikke fik afholdt aktiviteter 



 

 

pga. Covid-19. 
PK: SKU-midler. Ekkobladet kan fås af alle der oppebærer rettigheder. Også ikke 
medlemmer. Deres arbejde skal være relateret til TV-området. 
Der er bestilt 200 eksemplarer til distribution, som kan bruges i 
rekrutteringsøjemed. 
Vi skal høre andre kredse/grupper/institutioner om kontaktinfo på studerende 
inden for  
KaJ, Andrea,  
CH: Patrick M. Reimers fra DJ kan muligvis hjælpe med at indhente 
kontaktoplysninger fra DJ’s studenterorganisationer. ME følger op. 
 

3.2.  Økonomi (PK+RA+BL) 
 Opfølgning på møde med DJ om uklare konti og adgang til at se kontotransaktioner. 
 Priser på mødeforplejning ved møder afholdt i lokalerne i DJ er afklaret forud for 
 mødet. 

Rasmus har haft onlinemøde med Sanne Basløv fra DJ’s økonomiafdeling. Under 
kontingenter er der mange poster (indbetalinger) på skæve beløb. Beløbene optræder i 
forbindelse med indmeldelser på skæve tidspunkter i måneden og reguleres så automatisk 
ud fra en fordelingsnøgle, og det er derfor, der optræder skæve beløb. 
 PK: Når vi har 4. kvartal 2022 fra økonomiafdelingen, skal bestyrelsen gennemgå hele 
regnskabet, og så kan vi der samle op på rettelser. 
Malte: Ros til at vi drøfter den aktuelle økonomi på møderne, så alle er klædt godt på. 
 
Charlotte Harder orienterede bestyrelsen om DJ’s tanker omkring køb at hjælp til en række 
opgaver for bestyrelsen. Mulighed for at få betaling via rettighedsmidler bør undersøges. 
Sat til drøftelse på næste møde, hvor CH kommer med mere præcise tal. 
Lige nu hjælper ME frem til og med GF uden beregning med det mest nødvendige og 
akutte. 
 

3.3. Advisory board 
 Der har været afholdt møde 7/2-22 i Advisory board, hvor det nye medlem Signe Mølgård 
 deltog. Signe blev udpeget af det udvalg bestående af Malte, Nanna og Birger, som blev 
 besluttet på sidste møde. Signe levede fuldt op til forventningerne. 

Malte ville gerne have deltaget på mødet som observatør, men mailstrengen med datoer 
til mødet, var han ved en fejl ikke kommet på. Malte kommer med til næste møde 

BL: Der blev også kigget på nøglerne for fordeling. Og særligt dokumentarerne og deres 
fordelingsnøgler samt genudsendelser mellem kl. 24-6:00 har været i fokus. Arbejdet er nu 
tilendebragt og givet videre til Stefan i DJ. 
Malte vil gerne stikke dybere ned i ophavsretsmidlerne og sammenhænge.  
Altså følge et pengespor og få det forenklet. NS kan bidrage med hjælp/tegneprogram. 
 
 

  



 

 

4. Generalforsamling den 7. april 
 
4.1 Status på GF 2022 
 GF er den 7. april 2022. Vi har Louise Degn og Ole Tornbjerg og Line Ritz på fra ’Bag 
 skærmen’.  
 Niels Jarl og Jannie Pedersen har også tilkendegivet, at de godt/kan vil deltage. 
 Oplægsholderne modtager honorar (et par tusinde pr. person). Evt. flybillet og 
 overnatning for en enkelt oplægsholder i stedet for honorar. 
 
 Lokation for GF:  
 Der har været afsøgt forskellige steder, bl.a. Borups Højskole, KFUM’s lokaler m.fl. Ingen af 
 stederne har haft datoen ledig. 
 NS har fået tilbud fra H9 på Halmtorvet til 695 pr. person op til 30 deltagere. Lokaleleje på 
 kr. 5.000. De er fleksible på antal deltagere. Menuforslag afventes. Der vil være øl, vin og 
 vand til middagen og kaffe, vand og té og soft drinks under foredraget. 
 Vi skal som minimum betale 5.000 for leje af lokalet. 

Ved 25 deltagere bliver det således en udgift på kr. 22.375.  Hertil evt. også en udgift til 
teknikhjælp. 
PK: Vi skal også huske at indregne medlemmers eventuelle transportudgifter, som dækkes 
af Film & TV-Gruppen. 
Bestyrelsen aftalte at sætte et maksbeløb på kr. 60.000 til generalforsamlingen og gå 
videre med H9. 
PK: Var imod beslutningen, da vi aldrig tidligere har brugt så mange af medlemmernes 
penge på generalforsamling. 

 Dagsorden og mødemateriale inkl. eventuelle vedtægtsændringer og forslag og 
bestyrelsens forslag til kontingentstørrelse behandles på næste møde. 
 Ansvarlige: Nanna (tovholder), Birger, Rasmus og Mette 
 

5. Sager til drøftelse og beslutning 
5.1 Hjemmeside og nyhedsmail – frekvens på nyhedsbreve, hvem gør hvad (BL og NS) 
 NS: Har en skabelon, men den mangler indhold. Der udsendes, når vi har indhold.  
 Gerne mindst 10 nyhedsbreve pr. år. 
 NS vil gerne have et par linier fra BL om, at rettighedsmidlerne er på vej. 
 Malte sender et par ord om forhandlingerne på fiktionsområdet. 
 Malte vil gerne forsøge sig med nogle klumme-lignende inputs, der kan bruges og 
 genbruges, gerne med et personligt islæt med omdrejningspunktet for film/tv-branchen. 
 Malte har derudover også henvendt sig med et tip til Journalisten – om det at forlade 
 branchen. 
 Malte kigger på emnet og skriver et par linier og sender til NS. 
 Vi skal have ’Næste nyhedsbrev’ på fast til møder i bestyrelsen. NS/ME 
5.2 Bestyrelsen nikkede til opstart af beslutningsarkiv. Ansvarlig: ME 
5.3 Ny facebookgruppe om faglighed – skal vi sortere ikke-medlemmer fra? Og hvordan 
 screener vi ansøgere? Eller bruger gruppen som kanal til hvervning (især i-medlemmer)  
 Malte vil gerne hjælpe med retningslinjer. Forslag om ændring af navn/ændre til lukket 



 

 

 gruppe?  
 PK: Den nye FB-gruppe ligner FB-siden, og da de næsten er identiske, kan det være svært 
 at kende forskel. Der er kommet ikke-medlemmer med i gruppen ved en fejl. Malte vil 
 gerne forsøge at løbe gruppen lidt i gang inkl. navneændring og retningslinier for 
 medlemskab. Vi tager det på dagsordenen igen til næste møde efter et ’brush over’ fra 
 Malte.   
5.4 Henvendelse fra Film- og Dokumentarskolen omkring evt. samarbejde 
 BL: De vil gerne samarbejde med os om nogle kurser og har inviteret BL til et møde for at 
 afsondre eventuelt mulige samarbejdsløsninger. 
 Malte: Alt efter mulighederne for samarbejde kunne et tema være omskoling af ældre 
 kolleger. 
 PK oplyser, at de er gået konkurs op til flere gange og har skiftet ejer flere gange og de 
 har sæt priserne ekstrem højt.  
 NS: Lad os afsøge om vi kan bruge hinanden til noget fornuftigt. 
 BL tager et opklarende møde, for at finde ud af, hvad vi evt. kan være for hinanden.  

 
5.5 Emner der skal kommunikeres til medlemmerne (stod oprindeligt under eventuelt men 
 skal fast være på dagsordenen under sager til drøftelse og beslutning). 
 Magasinet Ekko. Alle medlemmer skal logge ind på DJ’s medlemsportal og give samtykke. 
 Da Ekko lige nu er under udsendelse, skal vi vente med at informere om det til efter 1. 
 marts, så det ikke kolliderer med den igangværende udsendelse. NS tager det med i et 
 nyhedsbrev. ME sender tekst. 
 
6. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag. 
 
7. Hvordan går det i bestyrelsen 
 Malte: Vil gerne give det fagpolitiske arbejde noget kærlighed og har efter en travl 
 periode lidt ekstra tid pt.. 
 BL: Hilser fra Adam som glæder sig til at komme til næste bestyrelsesmøde. 
 Hvem er på valg og hvem genopstiller.  
 BL: Genopstiller 
 Malte: Uafklaret 
 NS: Uafklaret 
 Herefter en snak om, hvordan det går i bestyrelsen. Det er vigtigt at vi inddrager hinanden 
 løbende og sørger for at ingen føler sig ekskluderet. Der arbejdes videre for at sikre dette.
   
 

8.  Eventuelt 
 
8.1 Kommunikation og SoMe (PK) 
 PK: Har lavet annoncer om Inspirationsprisen til både Journalisten og Ekko. 
 Modtager god response på Instagram og knap så god på FB.  



 

 

 Punkt 8.1 skal op til pkt 3 i fremtidige dagsordener 
 
8.2 Forplejning til bestyrelsesmøderne 
 ME sørger for forplejning til møderne. 

 

 

Mødeevaluering skal være fast på dagsordenen 
Overholdt vi mødets aftalte start- og sluttider?  
Sidder du tilbage med spørgsmål, du ikke har fået besvaret? 
Glæder du dig til næste møde? 
Hvad kan gøre møderne endnu bedre? 

 
 
Kommende møder/punkter  
 
Punkter til næste møde 

 Skal vi planlægge en inspirationsdag til hver faggruppe 

 Beslutning om administrativ bistand 

 Dagsorden, forslag, tidsplan og bestyrelsens forslag til kontingent skal besluttes på 
næste møde 

 FB-Gruppen/siden efter ’brush-over’ ved Malte. 

 
Kommende møder 

 Bestyrelsesmøde: 10. marts 2022, kl. 18 – 21 i mødelokalet Store Strand 

 Bestyrelsesmøde: 4. april 2022, kl. 18 – 21 i mødelokalet Store Strand 

 Generalforsamling: 7. april 2022 hos H9 på Halmtorvet 

 Bestyrelsesmøde (ny bestyrelse): april/maj 2022 
 


