
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 

kl. 13:30-19:00 
 
 

Dagsorden Referat 
Mødeleder og referent Mødt var: Kenneth Wöhlisfelt, Ota 

Tiefenböck, Elon Cohn, Jens Rossen, 
Mikael Hjuler, Sus Falch, Iben 
Danielsen, Anja Dybris, Jens A.W. 
Sørensen, Helene Bagger,  
Afbud fra: Hanne F. Barnekow (OK-
forhandlinger) 
Mødeleder: Elon Cohn og Kenneth 
Wöhlisfelt 
Referent: Anja Dybris 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden 
 
Iben Danielsen byder velkommen og orienterer om sin 
nye plads i forretningsudvalget.  
 
 
 

Nye punkter tilføjet: 
 
D.4. Regnskabsorientering 
 
B.2. Mandag Morgen - undersøgelse 

Tema:  
 
A. Prioritering af indsatsområder på 
freelanceområdet (herunder honorering af 
freelancerne på de store dagblade) som 
forberedelse til det nye freelanceudvalg og HB-
mødet d. 21. juni – Iben Danielsen, Jens Rossen 
og Sus Falch. 
 
Bilagene A.1. til A.14. 
 
Herunder orientering fra medlemmer i diverse 
udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.  
 
Holdmøder  
Holdene opfordres til hjemmefra at have lavet en 
dagsorden for deres møde i relation til 
ovenstående og have prioriteret både 
indsatsområder, problemstillinger og 
løsningsmodeller.  
 
B. Fremlæggelse af og opsamling på hold-
input til brug for punkt A.  
 
 

 
 
Freelancestrategi 
Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der 
gennemarbejder forbundets 
Freelancestrategi. Medlemmerne af 
bestyrelsen kommer med input til 
udvalget om problemstillinger de ser 
fra deres stol/funktion. Udvalget 
består af Sus Falch, Jens Rossen, 
Helene Bagger og Ota Tiefenböck 
 
Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der 
skal foreslå et freelancetema til 
tillidsmandsstævnet: Udvalget består 
af Elon Cohn, Iben Danielsen og 
Kenneth Wöhlisfelt. 
 
Vi arrangerer et debatmøde med alle 
fem interessenter: forbundet, 
arbejdsgiverne, 
tillidsrepræsentanterne, freelancerne 
og udefrakommende. Ansvarlig: Iben 
Danielsen. 
 
 
 
 



 
Afsnit B – Sager til beslutning 
 
B.1. Medlemssag – Iben Danielsen, Jens Rossen og Sus 
Falch 
 
 
 
 
B.2. Mandag Morgen – Mikael Hjuler  

 
 
B.1. FreelanceGruppen går aktivt 
ind i en sag om at støtte et medlem. 
Iben Danielsen, Jens Rossen og Sus 
Falch kontakter medlemmet med det 
forslag gruppen har. 
 
B.2. Vi har lavet en survey om brug 
af prøve-abonnement på Mandag 
Morgen. 178 blev spurgt og 17 
svarede, at de var interesserede i at 
betale. Vi opfordrer Mandag 
Morgen til at skrue et fordelagtigt 
tilbud sammen til de medlemmer, 
der er interesserede. Mikael Hjuler 
og Iben Danielsen går videre med 
sagen. 

 
Afsnit C - Sager til drøftelse 
 
C.1. Forberedelse til Nordisk møde – Iben 
Danielsen og Mikael Hjuler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2. Nyt om planerne for nyt freelancekalkulator-
udvalg – Sus Falch 
 
 
 
 
 

 
 
 
C.1. Fælles Nordisk freelance 
bestyrelsesmøde hele eftermiddagen 
d. 31. og ditto fredag d. 1. om 
formiddagen. 
Mikael Hjuler og Iben Danielsen har 
forslag til, hvordan vi i Danmark 
bidrager til en fælles nordisk 
ophavsretskampagne. 
Vi laver en velkomstseance for de 
danske seminardeltagere.  
Der er sørget for gaver til arrangører 
og den norske freelancegruppe. 
Mikael Hjuler har medbragt 
forskellige gimmicks. Holdleder for 
bränboll-holdet, Jens Rossen 
opfordrer bestyrelsens medlemmer 
til at gå forrest i snyd og sjov. 
Tovholdere i sangkonkurrencen gør 
en indsats for at få seminardeltagere 
med. 
 
 
 
C.2. Freelancekalkulatoren er 
præsenteret på et formandsmøde, og 
Lars Werge og Mogens Blicher 
Bjerregaard har modtaget en 
indstilling til at arbejde videre med 
sagen. Sus Falch rykker for svar i 
uge 23.  
 



 
 
C.3. Revidering af FLGs kursuspolitik – Iben 
Danielsen 
 
 
 
 
C. 4. Præsentation af nyt site – Jens A. W. 
Sørensen 
 

 

 
 
C.3. For ikke at få for mange 
unødige udgifter til kurser, når 
tilmeldte ikke møder op, vil vi 
indføre en no-show afgift, som 
svarer til kursets pris.  
 
 
C.4. D. dag for det nye web-site 
bliver 6.6.2012.  
Bestyrelsens vurdering: Det ser godt 
og lovende ud.  
Bestyrelsen kom med forskellige 
forslag, som Jens A. W. Sørensen 
undersøger og udfører. En lille 
gruppe læser tekster igennem før D-
dag. Gruppen består af Sus Falch, 
Jens A. W. Sørensen, Jens Rossen 
og Elon Cohn. Rettelser skal ligge 
klar tirsdag aften d. 5. juni. Øvrige 
medlemmer af bestyrelsen opfordres 
til at bruge tid på hjemmesiden, når 
den kommer on-line og melde 
rettelser og idéer m.v. tilbage til 
web-gruppen. 
Nyheder bevares fra 2011 i det nye 
sites arkiv. Arkiv over gamle 
nyheder, der handler om 
FreelanceGruppens historie, skal 
samles i en database, som 
bestyrelsen har adgang til. 
Jens A. W. Sørensen og webmaster 
Jens Tønnesen sørger for, at ordlyd i 
de to slags profiler – a) medlemmer 
og b) alles mulighed for at modtage 
nyhedsbrev og deltage i åben debat - 
bliver præciseret. 

Afsnit D – Efterretningssager 
 
D.1. Orientering om Berlinturen - Internationalt 
udvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D. 1. Jens A. W. Sørensen har bestilt 
værelser på centralt beliggende 
hotel. Jens Rossen har aftalt med 
jurist Michael Kirschler fra Deutche 
Journalist Verband, at han samler en 
gruppe freelancere til møde fredag 
eftermiddag. 
Jyder undersøger transport for sig - 
Mikael bestiller transport til 
sjællænderne. 
 
 
 



D.2. Orientering fra FLG-møde med Mogens 
Blicher Bjerregaard og Lars Werge – Iben 
Danielsen og Sus Falch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.3. Afrapportering fra fondsudvalget – Mikael 
Hjuler 
 
 
 
 
 
 
 
D.4. Regnskab – Mikael Hjuler 
 
 
 

D.2. Formandsmødet 9. maj.  
O-aftalen blev vendt og siden har 
Sus Falch holdt et kort møde med 
Christian Dølpher, jurist, som siger, 
at han rigtig gerne vil i gang med at 
få flere medier til at tilslutte sig O-
aftalen. Sus Falch aftaler nyt møde i 
uge 23 og undersøger om andre 
interessenter skal inviteres til mødet. 

 
Efterkritik af Freelancemagasinet: Vi vil 
gerne have mere indflydelse på 
indholdet og tilbyder vores ekspertise. 
Sus Falch har skrevet efterkritik af 
magasinet og sendt til formandskabet. 
 
DJs Freelancestrategi som tema blev 
vendt på formandsmødet. 
 
FreelanceGruppen roste forbundet for 
ærlig erkendelse af, at der var begået 
fejl i Ib Keld Jensens sag.  

 
 
 
 
 
 
D. 3. FreelanceGruppens 
Fondsudvalg fordelte ca. 1,4 mio. 
fra ophavsretsfondene til 
efteruddannelse til medlemmerne. 
49 medlemmer fik fra AV-fonden og 
24 medlemmer fra Trykt fond og 
forsøgpuljen. 
 
 

 
D.4. Mikael Hjuler orienterede 

 
Hvad skal på hjemmeside og i nyhedsbrev? 
 
Husk at få sat navn på survey-ansvarlig (fra sidste møde).



 


