
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
Store HB, Gl. Strand 46  

kl. 10.00 – 16.30 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødt: Iben Danielsen, Sus Falch, 
Mikael Hjuler, Kenneth Wöhlisfelt, 
Hanne Fokdal Barnekow (skal gå kl. 
15), Jens Rossen (skal gå kl. 15), Jens 
A. W. Sørensen, Ota Tiefenböck, Elon 
Cohn 
Gæster: Hans Jørgen Dybro under 
punkt B.3. 
Afbud: Anja Dybris og Helene Bagger 
Mødeleder(e): Elon Cohn og Kenneth 
Wöhlisfelt 
Referent(er): Hanne F. Barnekow til 
kl. 15 derefter Sus Falch 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden 
 
Iben byder velkommen 
 
Frokost kl. 13. 
 
 
 

Nye punkter tilføjet: 
 
Iben orienterer om formandens 
aktiviteter siden sidst 
 
B.3. Bijobreglen, bilag omdelt på mødet 

Kort tema: 
 
 
A.1. Bestyrelsens kommunikation til medlemmerne – 
hvilke platforme, hvornår, i hvilket omfang og af hvem? - 
Iben Danielsen, Sus Falch og Jens A.W. Sørensen - 
overligger fra seneste møde. Bilag A.1. 
 
 
 

 
 
 
Udsat til næste møde 

Afsnit B – Sager til beslutning: 
 
B.1. PingPong – Iben Danielsen – Bilag B.1. 
 
 
 
 
B.2. Survey – Jens A.W. Sørensen og Mikael Hjuler -
Bilag B.2.A., B.2.B. og B.2.C. 
 
 
B.3. Bijobreglen  
 

 
 
B.1. Jens A. W. Sørensen justerer 
teksten vedrørende PingPong til 
hjemmesiden og sender ud til 
godkendelse i bestyrelsen. 
 
B.2. Med indspark fra bestyrelsen 
udarbejdes et justeret forslag til næste 
møde. 
 
B.3.  
Bestyrelsen beslutter på baggrund af 



 orientering fra bijob-udvalget at 
anbefale at: 

- Bijob-reglen afskaffes, da den virker 
kontraproduktivt. 

Samtidig anbefaler vi følgende 
prioriterede indsatsområder: 

- styrke studerende ved at vejlede dem i 
en prissætning, der tager højde for at de 
ikke undergraver markedet for 
freelancere og forholdene for fastansatte 
og eventuelt sætte et loft på antallet af 
ugentlige arbejdstimer 

- i handlingsprogram anbefale at man 
ikke arbejder overtid 

- samarbejde med AC 

Mikael Hjuler støtter ikke forslaget om 
at afskaffe bijobreglen.  

Afsnit C - Sager til drøftelse: 
 
 
C.1. Nyt om generalforsamling og skema for seminaret. 
Runde om såvel arbejdsopgaver som egen rolle i 
bestyrelsen. Bilag C.1.A. og Bilag C.1.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
C.1. Følgende er på valg: Iben 
Danielsen, Hanne Fokdal Barnekow, 
Helene Bagger, Jens Rossen, Elon Cohn 
og Sus Falch. 
 
Runde i bestyrelsen blev gennemført 
med efterkritik, selvkritik og 
fremtidsvisioner og gav dermed et par 
ideer og ønsker: 

- styrket indsats i forhold til 
aftaler med producenter 

- mere konkrete dagsordener 
- liv i hjemmesiden f.eks. med 

månedlige temaer f.eks. 
ophavsret, gratis arbejde mv 

 
Elon Cohn genopstiller ikke, Hanne F. 
Barnekow, Iben Danielsen og Sus Falch 
genopstiller, mens Jens Rossen 
overvejer. Helene Bagger var ikke til 
stede.  
Det foreløbige program til seminaret 
blev fremlagt, og det næste nyhedsbrev 
rummer en intro. 
Jens A. W. Sørensen orienterede om 



 
 
(Lukket møde) 
C.2. Medlemssagen – eventuelle bilag på dagen pga. 
efteråC.2.A. 
 
 
C.3. Fundraising til tv-folk – Kenneth Wöhlisfelt – bilag 
C.3. eftersendes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4. Input til redaktørmøde – Jens A. W. Sørensen – bilag 
C.4. – bilag opdateres løbende med bestyrelsens input. 
 
 
 
 
C.5. Beretninger fra holdenes arbejde – holdlederne – 
Bilag referater fra holdmøder i Berlin og gerne senere. 
Diskussion af beretningerne og eventuel idéudvikling – 
bestyrelsen. - Bilag C.5.A. – E-holdet 
 
 
 
 

freelanceprisen og komiteen bag. 
 
 
C.2. Sus Falch og Elon Cohn 
orienterede 
 
 
C.3. Bestyrelsen konkluderede efter 
debat, at opgaven er for stor at løfte for 
FreelanceGruppen, FLG, men opfordrer 
Dansk Journalistforbund, DJ, til at tage 
opgaven til sig. 
Iben Danielsen og Kenneth Wöhlisfelt 
arbejder videre med ideen om 
fundraiserassistance på de fronter, det 
blev debatteret på mødet. Fundraiseren 
skal arbejde for alle freelance 
faggrupper. 
 
C.4. FLGs webredaktør, Jens A. W. 
Sørensen, orienterede om hvordan det 
går med det nye website, og hvilke 
problemstillinger der vil blive båret med 
til det kommende redaktørmøde i DJ.   
 
C.5. Udsat til næste møde 
 

Afsnit D – Efterretningssager: 
 
D.1. Evt. freelancekalkulatoren - næste kapitel 
 
D.2. Høring om iværksætteres vilkår - Iben Danielsen og 
Sus Falch 
 
 
D.3. Fornyelse af DJs freelancestrategi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.1. Udsat. 
 
D.2. Udsat.  

 
 
 
D.3. Sus Falch fremlagde DJs 
handlingsplan for udarbejdelsen af den 
nye freelancestrategi, som blev fremlagt 
på seneste HB-møde. Af planen fremgår 
det bl.a. at dialogmøder med 
medlemmerne afholdes 
november/december.  

 
Hjemmeside og Nyhedsbrev  


