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Lille HB, Gl. Strand 

 

 

Dagsorden Referat 

Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Jens A. W. 

Sørensen, Hanne Fokdal Barnekow, 

Iben Danielsen, Mikael Hjuler, Sus 

Falch, Kenneth Wöhlisfelt, Ota 

Tiefenböck, Anja Dybris, Marianne 

Bækbøl 

Afbud: Helene Bagger 

Gæster: Ingen 

Mødeleder(e):Kenneth Wöhlisfelt og 

Anja Dybris 

Referent: Sus Falch 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 

Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter tilføjet: 
Godkendt 

Freelanceforum under eventuelt 

 

Tema: 

Temapunkt og -bilag 1-  

Tovholderens 10 minutter: 

Seminaret/John Lykkegaard 

 

 

 

 

 

 

Temapunkt og -bilag 2 

In-put til OK-tænketankens arbejde - husk 

problemstillingen med inddragelse af freelancekrav i de 

fastansattes overenskomster/Hanne Fokdal Barnekow 

 

 

 

Tema 1. Bestyrelsen leverede input til 

Johns Lykkegaards oplæg. Det 

overordnede tema er Fremtiden, og 

der bliver 3-4 spor. Seminargruppen 

holder møde og arbejder videre med 

det endelige program. Forslag fra 

bestyrelsesmedlemmerne modtages 

fortsat gerne. 

 

Tema 2. Bestyrelsen kom med input 

til Hanne Fokdal Barnekows oplæg, 

og flere udfordringer blev debatteret.  

Afsnit B – Sager til beslutning: 
 

Punkt og bilag B1 

TR-stævnet - hvad satser vi på, forberedelse og valg af 

de 5 deltagere/Iben Danielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Deltagere bliver Marianne Bækbøl, 

Hanne Fokdal Barnekow, Sus Falch, 

Mikael Hjuler og Anja Dybris. John 

Lykkegaard deltager som kreds 4 

formand og Iben Danielsen som 

hovedbestyrelsesmedlem. Vi 

forbereder os til stævnets 

programpunkter parvis. Iben 

Danielsen orienterer løbende om 

programmets udvikling. 

 

 



Punkt og bilag B2 

DJs freelancestrategi - Orientering om DJs 

freelancestrategi ved FLGs formand bliver et fast punkt 

på de kommende FLG-bestyrelsesmøder/Ota Tiefenböck 

 

 

 

 

Punkt og bilag B3 

Statusliste over beslutninger - Iben og Sus har 

udarbejdet en statusliste over beslutningspunkter, så de 

altid bliver fulgt til dørs og ført ud i livet. Vi diskuterer og 

beslutter formen/Sus Falch og Iben Danielsen 

 

 

 

 

Punkt og bilag B4 

Skal vi fortsætte samarbejdet med freelancerne/de 

selvstændige i AC, Djøf m.fl.? Hvad skal arbejdet i givet 

fald omfatte fremadrettet og hvem vil deltage?/Sus Falch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt og bilag B5 

Vi skal igen være opsøgende overfor de studerende for 

at tale Not good enough og gratis arbejde/Iben 

Danielsen  

 

 

B2 

Bestyrelsen vedtog et nyt fast 

strategipunkt til dagsordenen, hvor 

bestyrelsesmedlemmerne referer, 

hvad der er sket på freelancestrategi 

området. Punktet er ved hvert møde 

første punkt under drøftepunkter.  

 

B3 

Listens form blev vedtaget og status 

på de enkelte punkter gennemgået. 

Sus Falch fremsender den rev. liste til 

bestyrelsen sammen med referatet.  

 

 

 

 

B4 

Samarbejdet fortsættes i 

overensstemmelse med indstillingen. 

Kenneth Wöhlisfelt og Sus Falch er 

FreelanceGruppens repræsentanter i 

samarbejdet. Tomandsgruppen tager 

kontakt til DM, Djøfs 

bestyrelsesmedlemmer. Formålet 

med samarbejdet formuleres af 

samarbejdsgruppen. Samarbejdet 

evalueres efter et halvt år for at 

vurdere, om det lever op til vores 

forventninger. 

 

B5 

Iben Danielsen sætter i gang jf. 

indstillingen, og er 

FreelanceGruppens 

bestyrelsesrepræsentant ved 

arrangementerne.      

Afsnit C - Sager til drøftelse: 

 

Punkt og bilag C1 

Evaluering af responsen på A-kasse-videoerne/Sus 

Falch 

 

 

 

C1 

Videokommunikation til 

medlemmerne er velegnet. Der kan 

også tænkes i andre måder at 

kommunikere de komplicerede 

emner og problemstillinger på.  

Afsnit D – Efterretningssager: 

Punkt D1 

Nordisk seminar/Iben Danielsen 

 

 

 

 

 

 

D1 

Iben orienterede om overdragelsen af 

NFJ formandskabet til Danmark og 

arbejdet mod det nordiske mini-top-

møde. Deltagerprisen på det nordiske 

seminar bliver 500 kr. Vi inviterer 

også freelancebestyrelsesmedlemmer 



 

 

 

Punkt og bilag D2 (intet bilag) 

Google analytics på freelancegruppen.dk/Jens Anders 

Wejsmark Sørensen 

 

 

 

 

Punkt og bilag D3 (intet bilag) 

O-aftalens fornyelse/forlængelse/Mikael Hjuler og Sus 

Falch 

 

Punkt og bilag D4 (intet bilag) 

Aktuelt fra bestyrelsens udvalgsmedlemmer i hhv. 

forretningsudvalget, freelanceudvalget, fagpolitisk 

udvalg m.m./Iben Danielsen, Mikael Hjuler og Sus Falch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt og bilag D5 (intet bilag) 

Status efter mødet med freelancere og DJ, Berlingskes 

medarbejderforening og FLG d. 27.9./Sus Falch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

1. Freelanceforum 

fra Holland, Tyskland og Tjekkiet, 

som vi har faglig kontakt med.  

 

D2 

Google analytics har nu fungeret 

halvanden måned. Webredaktør Jens 

Anders Wejsmark Sørensen 

orienterede om besøgstallene og de 

besøgendes adfærd so far. 

 

D3 

Mikael Hjuler og Sus Falch 

orienterede og gav en status.  

 

D4 

Iben Danielsen er kommet med i et 

udvalg, der skal arbejde med de 

udfordringer, afskaffelsen af bi-

jobreglen har afstedkommet. 

Dernæst orienterede hun om arbejdet 

med at afsøge mulighederne for en 

evt. fusion med DJ og 

Kommunikation og sprog. 

Der er tanker om en ny form for 

startkursus.  

 

 

 

 

 

 

DJ, Berlingske Tidendes 

medarbejderforening og FLG har i 

fællesskab afholdt et fysisk 

netværksmøde for freelancere og 

selvstændige, der arbejder for 

Berlingske Tidende. Der var godt 

fremmøde og det blev besluttet at 

oprette en lukket Facebook-gruppe 

med deltagere fra DJs faglige 

afdeling, Berlingske Tidendes 

tillidsrepræsentanter og FLGs 

tovholder for trykte medier.  

 

 

 

1. Freelanceforum 

Marianne Bækbøl, Iben Danielsen og 

Sus Falch har tilmeldt sig og fået 

plads. Hanne Fokdal Barnekow står 

på venteliste. 

 

 



 


