
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
DJ – Fiskergade 41, 4, Århus 

7. februar 2012 kl. 10.00 – 16.30 
 

Dagsorden Referat 
Mødeleder og referent Mødt var: Iben Danielsen, Sus Falch, 

Ota Tiefenböck, Anja Dybris, Jens 
Rossen, Hanne F. Barnekow, Helene 
Bagger, Mikael Hjuler, Elon Cohn, Jens 
A. W. Sørensen. 
Afbud fra: Lea K. Andersen 
Mødeleder: Elon Cohn og Hanne F. 
Barnekow. 
Referent: Anja Dybris 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden: 
 
Iben Danielsen byder velkommen 
 
Holdmøder : 15:30-16:30 

Nye punkter tilføjet: 
 
B3 – Budget, Mikael Hjuler 
 
D5 – Hjemmeside – Jens A.W. 
Sørensen 
 
Tema 2 – gennemgang af beretning 
udgår 

Tema  
1. Generalforsamling – bilag A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Arbejdsprogram - Sus Falch og Iben Danielsen 
Bilag A2 – input fra holdledere af tekst, kommunikation, 
elektronisk, foto, internationalt  
 
 
 

 
1: Iben Danielsen gennemgik 
dagsorden. Iben kontakter medlemmer, 
der har vist sig interesseret i det faglige 
arbejde. Mikael kontakter faglige 
revisorer og revisorsuppleant. 
Nuværende medlemmer af bestyrelsen, 
der genopstiller, og nye emner får tilbud 
om at præsentere sig på hjemmesiden 
med ’valgprogram’ og foto. Jens A. W. 
Sørensen laver retningslinjer for 
præsentation. Referent skal være en 
freelancer, der har indsigt i de faglige 
spørgsmål. Iben Danielsen kontakter 
foreslåede emner. Iben Danielsen og 
Mikael Hjuler skriver forslag til 
vedtægtsændring om annoncering af 
generalforsamling. 
Formandskab og kasserer holder 
formøde med dirigent. Claus Iwersen, 
FLG-koordinator, er bestyrelsens 
forslag.   
 
2. Forslag til arbejdsprogram vedtaget 
med enkelte rettelser. 
Holdene bruger deres oplæg som 
inspiration til årets arbejde.  
 
 



3. Kort om seminar – Storytelling – seminargruppen 
 
 

3. Iben Danielsen orienterede om 
indhold og praktisk vedrørende 
seminaret. 
 

Afsnit B – Sager til beslutning 
 
1. Fastsættelse af efteruddannelsespuljens størrelse samt 
øvrige tiltag vedrørende efteruddannelsen Sus Falch, Iben 
Danielsen og Jens Rossen– bilag B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. FreelanceGruppens profilering – Sus Falch og Iben 
Danielsen – Bilag B2 
 
 
 
 
 
 
 
3. Budget – Mikael Hjuler 
 

 
 

1. FreelanceGruppens bestyrelse stiller 
forslag til generalforsamlingen om at 
oprette en efteruddannelsespulje på 
200.000 kr. Puljen finansieres med de 
75.000 kr., som vi hidtil har betalt for 
forbundets arbejde med 
langtidsarbejdsløse og ved at 
suspenderer bidraget til Safety-fonden i 
et år – i alt 125.000 kr.  
Bestyrelsen opfordrer kredsene til at 
opfordre Dansk Journalistforbund til at 
genindføre efteruddannelsespuljen.  

 
 
 
2. FreelanceGruppens bestyrelse vil 
gerne deltage i kredsenes, 
specialgruppers og studerendes 
generalforsamlinger. 
Iben Danielsen sender liste ud med 
hvem, der deltager i hvilke møder. 

 
 

3. Mikael Hjuler gennemgik budgettet 
og forklarede justeringerne i forhold til 
sidste år. Bestyrelsen vedtog forslag til 
budget.  

Afsnit C - Sager til drøftelse 
 
1. PR-strategi for at skaffe delegerede til Fagligt Forum – 
Iben Danielsen og Sus Falch – Bilag C1 
 
  

 
 

1. Med udgangspunkt i Sus og Ibens 
PR-strategi for at skaffe freelance 
delegerede til Faglig Forum, sætter vi 
gang i en kampagne om faglighed, 
engagement og indflydelse på emner 
som Fremtidens arbejdsmarked, 
Identitet og fremtidens DJ, Etik 
indenfor medier og kommunikation 
m.v.  
Iben og Sus komponerer et brev om 
seminar, generalforsamling og hvordan 
man kan blive valgt til delegeret til 
Fagligt Forum. Der skal oprettes en 
mailadresse, hvor folk kan melde sig.  
Et udvalg bestående af Jens A. W. 
Sørensen, Anja Dybris, Sus Falch og 
Iben Danielsen udfører strategien. 
 



Afsnit D - Efterretningssager 
 
1. DMA-forhandlingerne – Jens Rossen og Sus Falch 
 
2. Dagbladenes udlicitering af tillæg og konsekvens – Sus 
Falch og Jens Rossen 
 
3. Ophavsretsdagen udskudt – Iben Danielsen – bilag D3 
 
4. Nordiske freelanceres aktionsdag – Jens Rossen 
 
 
 
 
 
5. Møde med Jens Tønnesen om hjemmeside – Jens A. 
W. Sørensen 

 
 

1. og 2. Jens Rossen og Sus Falch 
orienterede. 

 
 
 

3. Iben Danielsen orienterede 
 
4. Vi arbejder videre – sammen med de 
andre nordiske freelancegrupper – og 
eventuelt medlemmer fra de andre 
specialgrupper i DJ. 
 
 
5. Jens A. W. Sørensen orienterede om 
forberedelse til overgang til DJs 
hjemmeside. 

 
Hvad skal på hjemmeside og i nyhedsbrev?  
Nyhedsbrev. Se punkt C1  
Web: Forslag til budget – forslag til arbejdsprogram – skriftlige beretning plus artikler om samme. 
Iben skriver om tiltag på efteruddannelsesområdet. 
 
 
 


