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Dagsorden Referat 
Deltagelse Mødt: Iben Danielsen, Mikael Hjuler, 

Ota Tiefenböck, Jens A. W. Sørensen, 
Helene Bagger, Elon Cohn, Anja 
Dybris, Jens Rossen, Kenneth 
Wöhlisfelt, Hanne Fokdal Barnekow, 
Sus Falch 
Gæst: Christian Jørgensen 
Mødeledere: Elon Cohn og Kenneth 
Wöhlisfelt 
Referent: Anja Dybris 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden: 
 
Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen.  
 
Fastsætte tidspunkt for seminargruppens møde 
 
Fredag kl. 15-18: Møde med repræsentanter for Deutcher 
Journalisten-Verband. 
 
 

Nye punkter tilføjet: 
 
B. 6. Kursus 
 
 

Fredag:Kl.13-15 
 
______________________________________________ 
 
Tema:  
 
Internationalt samarbejde  
 
Hvad fokuserer vi på i forhold til freelancere i Tyskland – 
og forbundet samme sted? /Jens A.W. Sørensen og 
internationalt udvalg – Bilag A. Tema eftersendes 
 
 

 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen har længe talt om at få 
samarbejde i gang med europæiske 
freelancekolleger og forbund og 
etablere samme tillid mellem 
freelancerne i de lande, som vi har med 
kollegerne i de nordiske lande. Denne 
gang de tyske kolleger. 
Grunden er, at det er vigtigt at få 
kontakt, og at vi hører om og lærer af 
erfaringerne i lande tæt på os, når både 
medier, vilkår og journalistik strækker 
sig over grænserne. 
Desuden kan vi udbygge 
kontaktnetværk til gavn for 



medlemmerne af FreelanceGruppen. 
Bestyrelsen havde en god udveksling af 
oplysninger med formanden for 
freelancerne i Tyskland, Marina Hube, 
to aktive freelancere, XX skrivende,  
Heiki Rost, fotograf, og det tyske 
forbunds jurist tilknyttet freelancerne, 
Michael Hirschler. 
European Federation of Journalists, 
EFJ, har brugt mange kræfter på et 
slutdokument om at tilbyde hjælp over 
grænser, og vi ønsker at det 
internationale samarbejde formaliseres.  
Freelancerne udgør halvdelen af 
medlemmerne i det tyske 
journalistforbund og fire ud af syv i 
hovedbestyrelsen er freelancere. 
De regionale fagforeninger i Tyskland 
synes, det er svært at håndtere sager for 
freelancere og sender dem derfor ofte 
videre til den føderale fagforening. Her 
er Michael Hirschler 
freelancekonsulent, og han beskæftiger 
sig med lovgivning, velfærdsgoder, 
pensioner, sygesikring og han er i det 
hele taget freelancernes øjne, ører og 
mund i mange forsamlinger. 
Michael Hirschlers kontakt med 
freelancere består af rådgivning, 
undervisning, webinarer og copyright. 
Ligesom i Danmark får freelancerne 
ved de dagsaktuelle print-, elektroniske 
og net-medier trangere kår. Vilkårene 
bliver også presset af tidligere - nu 
fyrede – fastansatte, der er sikret 
pension og derfor tager til takke med 
små honorarer. Som freelancer på de 
medier kan man knap nok skaffe sig en 
løn at leve af, fortalte freelancerne, 
skrivende og fotograferende. 
Heller ikke i Tyskland har man i 
fagforeningerne og forbundet 
rettigheden til at forhandle og fastsætte 
løn og honorar til freelancere. Der var 
tidligere en vejledende prisliste, men 
myndighederne bedømte den som 
karteldannelse. 
Det tyske forbund udarbejder 
lønstatistik for freelancemedlemmers 
indkomst hvert år, og tendensen er, at 
mange udgivere år for år betaler mindre 
for foto, tekst og andet journalistisk 
arbejde. 



Heller ikke det tyske forbund har de 
vises sten i forhold til at skaffe løn og 
honorar for digital kopiering. Man fører 
i øjeblikket en langvarig sag mod 
Springer-koncernen. 
Fotografer har det meget svært i 
nyhedsmedierne, fordi mange 
mennesker leverer gratis fotomateriale. 
Blandt andet i Køln har medlemmerne 
af brandkorpset flere folk, der tager 
fotos som de leverer gratis til pressen, 
så når freelancerne ankommer, er der 
ikke brug for dem. Medierne bruger de 
gratis fotos, fordi de er ok. 
Også de tyske freelancejournalister 
udfører en bred formidling. Halvt 
kommunikationsarbejde, halvt 
traditionel nyheds- eller 
fagbladsjournalistik er mere normen end 
undtagelsen. Den tilstedeværende 
freelancefotograf fortalte, at hun kun 
arbejder for fagblade, magasiner og 
virksomheder, fordi de betaler 
ordentligt. 
Michaels Hirschler, forbundsfolk og 
andre eksperter gennemfører 30-40 
webinarer om året, der både handler om 
information om ny lovgivning, 
skattespørgsmål, forhandlingsteknik og 
meget meget mere – en blanding af 
karriererådgivning, efteruddannelse og 
faglig udveksling. I forbundet har de 
gode erfaringer med at nå mange 
freelancere i det store land med 
webinarerne. Vi blev inviteret til at 
deltage i et kommende webinar. 
Det blev slået fast, at forbundene i 
Tyskland, Danmark og andre 
europæiske lande har en 
samarbejdsaftale, så medlemmer fra 
andre lande kan gå til det nationale 
forbund og få faglig og juridisk bistand 
i forbindelse med arbejde i landet. Altså 
en dansk journalist, der f.eks. arbejder i 
Tyskland, freelance eller fast, varigt 
eller på gennemrejse, kan få hjælp i det 
tyske forbund – og vice versa. 
Både de tyske og danske freelancere var 
glade for at udveksle oplysninger og 
skabe et tættere forhold mellem 
freelancerne i de to lande. 
 
 



 
 
 
Afsnit B – Sager til beslutning 
 
B1: Nummeret udgår 
 
B2: Medlemstilbud om sikker og beskyttet opbevaring af 
filer. Nyt økonomisk grundlag. v/Mikael Hjuler – Bilag 
B.2.a. – B.2.b. Indstilling: Vi beslutter om 
FreelanceGruppen skal have et sådan medlemstilbud på 
hylden.  
 
 
 
 
 
 
 
B3: Skal vi lave en konference om fremtidens 
arbejdskultur i samarbejde med magistrenes afdeling for 
freelancere, DM, Sektionen for Freelancere? v/Iben 
Danielsen og Sus Falch – Bilag B.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
FreelanceGruppen har vedtaget at give 
medlemmerne et tilbud om gratis at leje sig 
ind på beskyttet videoplatform og back-up-
arkiv med alle rettigheder i behold. Pladsen 
der er til rådighed svarer til, at hvert 
medlem kan oploade fem videoklip og har 
backup på dokumenter m.v. på 2,5 Gb. 
FreelanceGruppen betaler omkostningerne 
på 25.000 kr. pr. år. 
Vi evaluerer ordningen efter et år. 
 
 
 
3. Bestyrelsen støtter Iben Danielsen og 
Sus Falch i at arbejde videre med en 
konference om fremtidens arbejdskultur 
i samarbejde med magistrenes afdeling 
for freelancere, DM, Sektionen for 
Freelancere. Formålet er at sætte fokus 
på vidensarbejderens rolle på fremtidens 
arbejdsmarked og på, hvordan vi styrker 
selvstændig jobskabelse i 
videnssamfundet. Alt sammen betragtet 
fra en arbejdskulturvinkel. 
Første udkast til program har gode 
takter, men der skal arbejdes med 
formen for at få et brugbart resultat som 
f.eks. en Hvidbog. 
Desuden er det vigtigt at få globale og 
internationale aspekter med. 
Målgruppe og indhold skal præciseres 
og skærpes. Mødested skal være let 
tilgængeligt for politikere. 
Tidspunkt for konference skal vælges, 
så det ikke falder sammen med andre 
begivenheder, der har freelanceres 
interesse.  
Det skal undersøges, om vi kan 
samarbejde med de nordiske 
forbund/freelancegrupper selvom 
lovgivning ikke er ens. Den store 
nordiske iværksætterundersøgelse kan 
eventuelt bruges som trædesten til at 
samle samarbejdspartnere. 
 
 
 



B 4: Skal PingPong have en ombudsmand og nye 
standarder? v/Iben Danielsen – Bilag B.4. 
 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FreelanceGruppens bestyrelse har 
diskuteret om PingPong skal have en 
læsernes redaktør, mediator eller regler 
efter nogle hede debatter i løbet af 
sommeren.  
 
PingPong er et fagligt netværk, hvor 
deltagere kan spørge om alt muligt og 
give hinanden tip og råd. Medlemmerne 
af bestyrelsen kan være med til at hæve 
debatniveauet og fagligheden.  
 
Bestyrelsen/formanden sørger for at 
gentage, hvad der er god skik for debat 
på PingPong. Det er fortsat formanden, 
der griber ind, hvis debatten kører helt 
af sporet. Det er vores opfattelse at det 
fungerer udmærket med den faglige del 
(PingPong) og den sociale del 
(PingPong kantine). 
 
 

 
Lørdag: kl. 9-15.30 
 
 
Praktisk: 
 
 
 
 
 
B 5: Freelancestrategien – arbejdet fortsættes, hvor vi slap 
på seneste møde. Indledes med orientering om indhold og 
debat i dialogmøder og andre diskussioner. – Bilag B.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delegeretmøde er flyttet til 23.-24. april 
og til Comwell Kolding. 
 
 
 
 
5. Bestyrelsen har drøftet den seneste 
tids dialogmøder om freelanceres vilkår 
og de problemstillinger, der blev rejst i 
henholdsvis København og Århus, og vi 
ser frem til visionsmødet med 15 
udvalgte deltagere fra forskellige 
grupper. 
Vi kan konstatere, at den eksisterende 
freelancestrategi fra 31. august 2005 
tilsyneladende er ukendt i forbundet, og 
den bliver i første omgang ikke 
baggrund for et visionsmøde.  
Det kan nogle gange være fint at lægge 
det gamle til side og begynde forfra. På 
den anden side kan et ransagende 
tilbageblik være en måde at evaluere, 
hvad forbundet har gjort og ikke gjort i 
forhold til sin egen freelancestrategi – 
og lære af det.  
Bestyrelsen opfordrer sine tre 
repræsentanter til at være vågne og 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 6: Kursus – Mikael Hjuler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Afsnit C - Sager til drøftelse 
 
C.1: Holdledernes funktion og arbejdsområder (overligger 
fra tidligere) – v/Iben Danielsen, Ota Tiefenböck, Hanne 
F. Barnekow og Sus Falch – Bilag C.1. 
 
C.1.A: Survey om medlemssammensætningen for alle 
hold – Hanne Fokdal Barnekow – Bilag C.1.A. 
eftersendes 
 
C2: (overligger fra sidst) Skal vi arbejde for dansk 
rekrutterings/vikarbureau under DJ? Iben Danielsen og 
Sus Falch – Bilag C.2. 
 
C.3. Personsager v. Iben Danielsen og Sus Falch 
 
 
 
 

forklare om freelanceres vilkår både 
bredt og specifikt på det kommende 
visionsmøde. 
FreelanceGruppen har foreslået, at der 
skal være et emne om 
freelancespørgsmål på det kommende, 
årlige TR-stævne, men har endnu ikke 
fået respons på det. 
Iben Danielsen, formand, har desuden 
klaget over, at FreelanceGruppens 
bestyrelse som tillidsfolk for knap 2.000 
medlemmer kun har tre pladser på TR-
stævnet. Det har gruppen heller ikke 
fået respons på. 
 
 
6. FreelanceGruppen arrangerer et 
kursus for ca. 80 freelancere, der 
arbejder med video og tv. ”Video 
Playground 12”. Kurset skal ikke blot 
gøre den enkelte deltager bedre men på 
sigt løfte standard og ambitionsniveau i 
dansk tv. Kurset løber over 5 dage. Der 
arbejdes både på småt og stort udstyr.  
 
Der er også planer om et fotokursus til 
foråret. Det tager vi stilling til, når der 
er flere detaljer. 
 
 
_______________________________ 
 
 
1. Udsættes 
 
 
 
1.A. Diskuteres på holdmøder 
 
 
 
2. Udsættes 
 
 
 
3. Bestyrelsen drøftede en verserende 
sag.  

Afsnit D – Efterretningssager 
 
1. Orientering fra fokusgruppe for efteruddannelse i DJ-

 
 
1. Iben Danielsen orienterede og 



regi. v/Iben Danielsen 
 
______________________________________________ 
 
Søndag: kl. 10 
______________________________________________ 
 
Holdmøder - korte referater sendes til bestyrelsen efterfølgende 
 

vender tilbage med nyt. 
 
_____________________________ 
 
 

________________________________ 
 
Holdmøder blev gennemført 

 
Hjemmeside og Nyhedsbrev: Tilbud om videoplatform. Sådan klager du over sagsbehandling. 
Video Playground. 
 
 


