
 
 
 
 
 
 

FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
1. oktober 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand 

Frokost kl. 13.00-14.00 
 
 
Dagsorden 
 

Referat 

Mødt: Vagn Majland, Nina Trige Andersen, Ida Sønderby 
Rosgaard, Morten Bergholt, Sus Falch, Michael 
Christophersen, Marie Bille, John Lykkegaard, Tommy 
Verting, Marianne Bækbøl  
Afbud: Hanne Fokdal Barnekow 
Gæster:  
Mødeleder(e): Sus Falch  
Referent: John Lykkegaard 

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

bestyrelsesmøder i januar og februar 2015 
  
Meddelelser siden sidst. 
Meddelelser behøver ikke være 
dagsordensat - herunder nyt fra hold 
og udvalg, som opfordres til at 
orientere om aktuelle tiltag og status 
på arbejdet:  
1 time om formiddagen. Punktet kan 
fortsættes om eftermiddagen. 

Webredaktørerne Marianne Bækbøl og Marie Bille om web: 
Indholdssiden med nyhedsbrev fungerer. Fremover to faste 
nyhedsbreve om måneden. Det ene med tema og nyheder og 
det andet primært med kurser og nyheder. Det volder stadig 
problemer med koder til hjemmesiden, som forsvandt, da 
den tidligere webmaster døde pludseligt.  
Jens Anders Wejsmark Sørensen (FLGs tidligere 
webredaktør) har tilbudt at overtage webmasterarbejdet med 
hjemmesiden, så webredaktørerne Marianne Bækbøl og 
Marie Bille kan koncentrere sig om indholdet. 
Webredaktørerne går videre med at lave aftale med Jens 
Anders Wejsmark Sørensen. 
Indholdsbidrag udefra er drøftepunkt på bestyrelsesmødet i 
november.  
 
Michael Christophersen har deltaget i 
repræsentantskabsmøde i DR og været til møde med nogle af 
de fyrede fra DR. DJ tager naturligvis hånd om de fyrede, og 
FLGs bestyrelse har udformet et brev til de fyrede, som 
distribueres via bl.a. tillidsfolkene, der tog godt imod det.   
 
Sus Falch fortalte, at OK-/aftale-strategiudvalget, hvor hun 
har siddet, har færdiggjort forslag til DJs OK-/aftale-strategi, 



som først behandles i Fagpolitisk udvalg og dernæst i 
hovedbestyrelsen.  
Journalisten og hun selv selv har gjort opmærksom på den 
meget store prismæssige forskel i vejl. vilkår for 
selvstændige kommunikatører i KS og DJ.  
 
På et kommende bestyrelsesmøde skal vi kigge på og drøfte 
FLGs medlemssammensætning.  
 
Morten Bergholt og Michael Christophersen orienterede 
bestyrelsen om Nordisk udvalgs møde med de nordiske 
freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael Hjuler, 
hvor bl.a. økonomien og indholdet på Nordisk Seminar blev 
evalueret. 
 
Tommy Verting orienterede om en eventuel medlemsaftale 
om tilgang til Ritzau Kalender. Det er dyrt, så prisen for 
tilsvarende tilgang hos Berlingskes lignende kalendertilbud 
undersøges. 
 
Vagn Majland fortalte at Own-cloud ikke er kommet til at 
virke som FLG-arkiv, og de nødvendige forbedringer vi har 
aftalt, ikke bliver udført. Vi beholder Drop-box-løsningen 
ind til videre og i hvert fald frem til generalforsamlingen, 
men skal have løst pladsproblemet for alle 
bestyrelsesmedlemmer. 
Vedr. Videon-løsningen, der tilbydes medlemmer, overvejer 
vi at bruge Videotune i stedet. Det er bedre og vi har fået 
tilbud om gratis prøveperiode. Testpiloter til prøveperioden 
findes via annoncering i nyhedsbrevet. 

 
Orientering fra TR-stævnet v/alle 
deltagende: Sus Falch, Morten 
Bergholt, Ida Sønderby Rosgaard, 
Hanne Fokdal Barnekow, Michael 
Christophersen og John Lykkegaard 
som deltog som formand for kreds  
 
 

 
Michael Christophersen fik lavet et godt video-indslag til 
FLGs webside med TR Lene Sarup, Steffen Lilmoes og 
Lars-Bo Larsen fra tre store dagblade om, hvordan 
freelancerne kan bruge dem. De kan ses her: 
http://freelancegruppen.dk/Nyheder/2014/September/Sofaen-
--Hvad-kan-freelancere-bruge-TR-til/ 
 

 
Nyt fra Nina Trige Andersen, som 
har haft møde med filippinske 
kolleger fra National Union of 
Journalist in the Philippines. 

 
Der er store udfordringer for mediefolks sikkerhed og 
pressefriheden i Filippinerne. I år er det 5 år siden 31 
mediefolk blev ofre for politisk vold og mistede livet i 
Mindanao-regionen. Bestyrelsen besluttede at udforme en 
støtteerklæring til NUJP, som udformes af Nina Trige 
Andersen. Der er et netværk/databaser under opbygning, 
som kan understøtte at lokale filippinske journalister får jobs 
i landet frem for at udenlandske fotografer og journalister 



kommer til landet, arbejdet og rejser igen. Nina Trige 
Andersen foreslog at vi skriver om de filippinske forhold på 
webben.     

 
C (Drøftepunkt) 
C1 - Bilag: C1, C1A, C1B og C1C 
Freelancere og fusion 
 
 
 

 
Bestyrelsen kortlagde og drøftede hvilke fordele og ulemper, 
den mener, der kan være for freelancere og selvstændige i et 
fusioneret forbund. Processen skal klæde bestyrelsen på til at 
stille vigtige og nødvendige spørgsmål fra nu af og frem til 
og med delegeretmøde 2015.  
Der blev nedsat et fusionsudvalg bestående af Morten 
Bergholt, Sus Falch, Marianne Bækbøl og Ida Sønderby 
Rosgaard, som skal arbejde videre, så udvalget kan komme 
med en indstilling til, hvordan vi udbreder informationerne 
til og inddrager vore medlemmer, så de bl.a. får det bedst 
mulige udgangspunkt til delegeretmødet.  

 
B (Beslutningspunkt) 
B1 - Bilag: B1 og B1A (pdf) 
Endeligt tilbud fra pressebureauet 
Vocast v/ Tommy Verting 
 
 

 
 
Bestyrelsen besluttede den endelig udformning af aftalen 
med Vocast, som Tommy Verting har forhandlet hjem efter 
bl.a. input fra bestyrelsen på bestyrelsesmødet i august. 
Tommy Verting fik mandat til at underskrive aftalen. 
 

 
B (Beslutningspunkt) 
B2 Tidsplan for seminargruppens 
arbejde, seminariets opbygning og 
indhold v/seminar-gruppen 
 

 
 
Freelanceseminariet foregår 27/2 til 1/3 2015 på Comwell 
Kolding.  
Seminaret vil blive afviklet under det overordnede tema: 
Den Grænseløse Virkelighed.  
Temaet refererer til en tid, hvor faggrænser forsvinder og 
nye digitale medier og platforme  
overtager en stigende del af informationsdelingen fra de 
traditionelle trykte og æterbårne (tv og radio). 
Seminarets opbygning blev godkendt og FLGs medlemmer 
opfordres via nyhedsbrev til at komme med ideer på 
seminariets hjemmeside www.freelanceseminar.dk 
Tidsplan for planlægningsarbejdet kan ikke udformes nu, 
men forelægges bestyrelsen, så snart, det er muligt.  

 
B (Beslutningspunkt) 
B3 - Bilag: B3 
Generalforsamling 2015 - valg af 
ansvars-havende v/Sus Falch 
 
 

 
 
 
Sus Falch, Hanne Fokdal Barnekow og Marianne Bækbøl 
blev valgt som GF-ansvarlige. 

 
B (Beslutningspunkt) 
B4 - Bilag B4 
Bestyrelsen drøfter og beslutter, 

 
 
 
Bestyrelsen besluttede at give et tilskud til DJ Stud, da vi 

http://www.freelanceseminar.dk/


om der skal gives tilskud til DJ 
Studs medielejr og i hvilken 
størrelsesorden v/Sus Falch 
 
 

gerne vil støtte de studerendes frivillige arbejde med lejren. 
Sus Falch undersøger, om det er muligt at Marie Bille og 
Nina Trige Andersen deltager undervejs og står til rådighed 
med information om freelance-tilværelsen.  

  
I øvrigt faste: 
Kurser - seneste nyt om 
iværksatte kurser og nye input 
v/kursusudvalget og alle 
 
 

 
Vagn Majland orienterede om nye kurser gennem Jensen 
Kurser i efteråret. Mange kurser foregår i København, men 
fire er planlagt i Århus. Odense og måske Viborg kan også 
være muligheder for kurser, men erfaringen viser, at det er 
svært at holde kurser uden for de største byer. 
Vi overvejer, om det er muligt at lave en form for 
transporttilskud, da vi så har større mulighed for at nå ud til 
flere medlemmer længere væk fra de store byer. Tommy 
Verting arbejder videre med muligheden.   

 
Statuslisten på beslutninger 
v/John Lykkegaard 

 
Statuslisten blev ajourført. 

  
Fastlæggelse af datoer for 
bestyrelsesmøder i januar og 
februar 2015:  

Mødedagene blev lagt fast til torsdag den 8. januar og 
mandag den 2. februar, med mulighed for at aflyse det ene, 
hvis det ikke er nødvendigt.  
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