
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Dagsorden 
 

Referat 

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

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: 
  
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:  
 
Nyt fra hold Kommunikation/Marianne 
Bækbøl og Sus Falch 
 
 
 
 
DR – honorering af stringerne/korrespon-
denterne – det gør vi og DJ/Hanne Fokdal 
Barnekow og Sus Falch (der gøres plads til 
drøftelse her, hvis det ønskes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marianne Bækbøl og Sus Falch har holdt møde 
med DJ Kommunikation og DJ:Fotograferne om 
fælles arrangementer for freelancemedlemmer, 
der arbejder med kommunikation. Næste møde 
ultimo november.  
 
En individuel stringeraftale med DR/P1 
Orientering (med samme varighed som 
overenskomsten) tager generelt udgangspunkt i, 
at stringeren er den foretrukne freelance 
udenrigskorrespondent i et land eller geografisk 
område. Stringerne ”betaler” for dette ved at gå 
ind på honorarsatser, som er betydeligt mindre 
end overenskomstens takster, og som generelt 
ikke er særligt individuelle. Stringeren forventes 
selv at stå for de fleste produktionsomkostnin-
ger.  
En individuel aftale indebærer desuden, at 
stringeren ophører med at være omfattet af 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddeling af ophavsretsmidler/Tommy Verting 
 
 
 
 
Web/Marianne Bækbøl og Marie Bille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O-aftalens fornyelse/Sus Falch 
 
 
 
 
 
 
 

overenskomsten, derfor er stringeren i princip-
pet alene i sin forhandling med DR.  
Det ”nye Orientering” med mere live og to stu-
dieværter er finansieret af et uforandret freelan-
cebudget, og har resulteret i, at det primært er 
q&a’s, som også er de dårligst betalte indslag, 
der efterspørges – til gengæld forventes de at 
have mere substans. Konsekvensen er faldende 
indtægt for stringerne.  
DR’s forslag  til nye aftaler for 2014 – 2017 
ligner de tidligere aftaler, men tager ikke højde 
for Orienterings ændrede krav til formaterne, en 
øget arbejdsindsats i forhold til tidligere.  
Et tilbud om en stringeraftale opfattes af de fær-
reste som et tilbud om forhandling. Da forhand-
lingerne om bilag 1 ved overenskomstforhand-
lingerne ikke nåede i land, er der behov for, at 
håndteringen af aftalerne justeres.  
Derfor er der aftalt møde mellem DJ og DR, 
hvor Hanne Fokdal Barnekow, som jo selv er 
stringer i Sverige, også deltager.  
 
 
 
Der er kommet mange ansøgninger, og forman-
den for gruppens ophavsretsfond, Tommy 
Verting bruger meget tid på samtaler med ansø-
gere om udformning af ansøgningen.  
 
Den seneste periode har vi haft to, tre nyheds-
breve pr. måned, og vi kan se, at det virker. 
Forsiden er den mest besøgte, og det overrasker, 
at opslagstavlen er næstmest besøgt. Websiden 
bruges fortrinsvis af medlemmer under 30 år, så 
vi skal have fokus på at få aldersgruppen over 
30 til at bruge den. 
Kurserne er kommet på forsiden. 
Facebook-siden har haft op til 7 opdateringer pr. 
uge og er en succes.   
 
Aftalen fortsætter uændret et år mere, men der 
er nu for alvor sat ind for at finde en ny modpart 
at forhandle med. Det er en vigtig aftale, som vi 
i FreelanceGruppen har en klar forventning om, 
bliver fornyet snarest muligt.   
 
 
 



Norsk årsmøde/Michael Christopersen og 
Morten Bergholt 
 

Bestyrelsen blev orienteret om Frilansjournalis-
tenes vellykkede og inspirerende årsmøde i 
Oslo. Grupens nye formand, Anette Selmer 
Andresen blev valgt og årets freelancer blev 
kåret. 

 
 
D (Drøftepunkt) 
D1 - Bilag: Regnskab 300914 
Økonomi/Tommy Verting 
- herunder regnskab for barselsfonden 
 

 
 
Tommy Verting gennemgik regnskabet, og 
fremhævede, at alle poster holder sig inden for 
budgettet, men at regnskabsåret jo ikke er slut 
endnu.   
FreelanceGruppen har fået en ny økonomimed-
arbejder i DJ, Janne Pedersen har taget over fra 
Stefan Andersen. 
 

 
 
B (Beslutningspunkt) 
B1 – Bilag B1 
Evaluering af faste TA-dage jf. beslutning i 
foråret/Tommy Verting og Sus Falch 
 
 

 
 
I foråret vedtog bestyrelsen at prioritere noget af 
gruppens arbejde særlig højt ved at tildele 
månedligt fagligt frikøb. Beslutningen skulle 
evalueres og evt. justeres i efteråret. 
 
Det faste faglige frikøb har fungeret efter hen-
sigten. Da bestyrelsen eller den enkelte derud-
over i visse tilfælde prioriterer ekstraordinært 
tidkrævende indsatser, kan muligheden for 
fagligt frikøb på timebasis tages i brug. Bilag 
sendes til Tommy Verting og Sus Falch. 

 
 
B (Beslutningspunkt) 
B2 – Bilag B2  
Abonnement på Ritzaus kalender 
/Tommy Verting og Sus Falch 

 
 
Tommy Verting har forhandlet et tilbud om ad-
gang til Ritzaus kalender Tid og Sted, der kan 
være til nytte for freelancere med alle mulige 
fagligheder at planlægge historier og kommu-
nikationsarbejde langt ud i fremtiden.  
Efter test af udnyttelsesmulighederne, er det 
bestyrelsens opfattelse, at kalenderen kan være 
omsætningsfremmende for mange medlemmer, 
og den skal markedsføres intensivt.  
Det har ikke været muligt at forhandle FLGs 
betaling ned og medlemmernes egenbetaling op 
som ønsket af bestyrelsen på seneste bestyrel-
sesmøde. 
Styklicensen for at tilgå kalenderne er kr.18.060 
plus moms.  Bestyrelsen accepterer tilbuddet, og 
giver Tommy Verting mandat til at indgå en 
aftale. 

  



 
B (Beslutningspunkt) 
B3 – bilag B3  
Tilskud til Kravling-prisen 2015/Sus Falch 
 

 
Bestyrelsen ønsker ikke at være hovedsponsor 
og ønsker at se et budget for arrangementet, før 
man tager stilling til ansøgningen i øvrigt. Sus 
Falch indhenter yderligere information.  

 
 
B (Beslutningspunkt) 
B4 – bilag B4 
Freelanceprisen 2015/Sus Falch 
 

 
 
Bestyrelsen drøftede Freelanceprisens grundlag 
og formål, og var enig om, at skrinlægge den i 
2015, for at have den fornødne tid til at revita-
lisere den og inddrage interesserede medlemmer 
i det arbejde. Sus Falch meddeler beslutningen 
til den komite, der har siddet med uddelingen.  

  



 
 
B (Beslutningspunkt) 
B5 - bilag B5 
Aftaler om håndtering af IT-funktioner i 
FLG/Vagn Majland 
 
 
 
 
 
 
 
 
D (Drøftepunkt) 
D2 – bilag D2 
FLGs medlemsprofil og rekruttering/Ida 
Sønderby Rosgaard og Sus Falch 
 
 

 
 
Bestyrelsen opsiger aftalen med Videon, da der 
kun er ganske få, som benytter den sporadisk, 
og deres materiale kan indlejres andre steder, 
hvorfor ”stykprisen” er alt for høj. Da der er 
problemer med pladsen på Dropbox, kræver det 
en oprydning, som Sus Falch går i gang med. 
Alle bestyrelsesmedlemmer opgraderer Drop-
box, og der laves en bestyrelsesblog, som Vagn 
Majland er tovholder for.  
 
 
 
Drøftelse af FLGs medlemsprofil flyttes til be-
styrelsesmødet den 29. november. 
 
Rekruttering af nye medlemmer udenfor forbun-
det: 
Rekruttering af freelancere er dagsordenpunkt i 
Fagpolitisk udvalg d. 6.11. og Sus Falch, som er 
eksternt medlem der, fik input at gå videre med. 
Der kom en del forslag, bl.a. at vi skal lave en 
rekrutteringsstrategi. Den freelanceguide, vi har 
planlagt at lave, vil blive et perfekt rekrutte-
ringsværktøj. 
 
 

 
 
B (Beslutningspunkt) 
Intet bilag 
B6 Retningen på det nordiske samarbejde, 
hvad vil vi politisk/mundtligt oplæg Hanne 
Fokdal Barnekow 
 

 
 
Hanne Fokdal Barnekow kom med et mundtligt 
oplæg forud for minitopmødet, og bestyrelsen 
kom med input til det fortsatte arbejde jf. top-
mødets dagsorden. 
 
 

 
B (Beslutningspunkt) 
B7 – bilag B7 
Solidaritetserklæring og evt. økonomisk 
støtte til National Union of Journalists of the 
Philippines/Nina Trige Andersen 
 

 
Solidaritetserklæringen sendes. Et udvalg bestå-
ende af Ida Sønderby Rosgaard, Nina Trige 
Andersen og Sus Falch udformer et forslag om 
oprettelse af solidaritetspulje rettet mod freelan-
cejournalister i 3. verdens lande. 

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

 
 
Vagn Majland fremlagde en oversigt over 
afholdte og planlagte kurser for efteråret 2014 
og bestyrelsen kommenterede. Tommy Verting, 



Bilag - pdf 
 
15 minutter 

der har arrangeret flere af kurserne, nævnte, at 
det havde været givtigt at kommunikere med 
medlemmerne i denne sammenhæng og få deres 
tilbagemeldinger, frem for at benytte sig af DJs 
bookningsfacilitet, der ikke giver denne respons.  
I forbindelse med kurser i København kan del-
tagere, som ikke bor på Sjælland, få dækket 
transportomkostninger (DSB-standard), så vi gi-
ver så mange medlemmer som muligt mulighed 
for at efteruddanne sig i det, de har brug for, når 
der ikke er basis for et kursus i deres nærom-
råde.  
 
 
 

 
Statuslisten på beslutninger /John Lykkegaard  

 
Listen er fremsendt, og der var ingen kommen-
tarer til den.  
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