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Ikke til stede: 
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1. Underskrift af referat fra sidste styregruppemøde 
Referatet fra 1. november 2016 blev underskrevet. 
 
2. (Gen)valg af medlemmer til styregruppen 
Styregruppen genvalgte alle medlemmer undtagen modelbureauernes repræsentant. 
Jacqueline fra Unique overtog fra dette møde pladsen i styregruppen på vegne af 
modelbureauerne efter Peter Damgaard fra 2PM. Det blev foreslået, at den nye direktør 
for Copenhagen Fashion Week fremadrettet bliver en del af styregruppen. Der er en 
repræsentant fra DM&T, der sidder på vegne af brancheorganisationerne, og den 
administrerende direktør for Danish Fashion Institute har førhen også repræsenteret 
Copenhagen Fashion Week, og bliver siddende i styregruppen, indtil den nye direktør for 
CFW er sat ind i tingene. Styregruppen vedtog dette. 	
 
3. Feedback og væsentlige iagttagelser fra modeugen i februar? 
Styregruppen var enige om, at der ikke var så meget at bemærke denne modeuge. 
Følgende blev bemærket: 

- Stylingen af en specifik model ved Fashion Hong Kong showet blev nævnt. Der blev 
desuden fortalt, at showet er stylet af designerne fra Hong Kong, men et 



styregruppemedlem stillede spørgsmålstegn ved, at man snakker om styling, for 
hvis modellen er sund og rask, for så skal man da kunne vise hendes ryg. Stylingen 
er dog vigtig, da det handler om det skønhedsideal, som branchen promoverer.   

- Det blev fremhævet, at der er langt mere diversitet og balance mellem tynde og lidt 
mere kurvede former i branchen. Dette var der dog delte meninger om, og det blev 
nævnt, at udlandet stadig efterspørger tynde modeller. 

- Der blev nævnt, at en specifik model, som man før havde været obs. på, ikke gik 
shows til den danske modeuge denne sæson.  

- Et specifikt show blev fremhævet som værende velcastet. En specifik model gik 
dette show som det eneste, og flere styregruppemedlemmer havde hørt, at hun 
ikke havde for godt. Styregruppen diskuterede, om man skulle opfordre denne 
specifikke model til et sundhedstjek, så man evt. kunne finde risikobetonet adfærd, 
som kan tages i opløbet. Der blev tilbudt, at DAFI betaler for et sådan tjek, indtil 
der er en fællespulje. Styregruppen sender hendes modelbureau en indstilling om, 
at modellen skal til et sundhedstjek, da de er bekymret for hendes helbred. 

- LMS vil meget gerne overvære nogle shows ved næste modeuge. Styregruppen var 
enige i, at det ville være fint, hvis LMS som en del af Etisk Charter og 
sundhedstjekket overværede nogle shows. Et andet styregruppemedlem tilbød at 
vise LMS, hvordan man anmoder om billetter. 

 
4. Opfølgning på sager fra tidligere styregruppemøder 
Styregruppen talte om, at man kan mærke, der er sket en ændring i branchens holdninger 
til modeller. Der blev orienteret om, at der har været interesse og efterspørgsel for 
Charteret fra udlandet, og styregruppen var enige i, at dette endnu en gang beviser, at 
den danske modebranche er frontløbere på etik og moral overfor modeller. En historie 
blev nævnt fra den seneste modeuge i Paris, hvor modeller blev behandlet dårligt ved en 
casting, der endte med at modehuset fyrede castingbureauet og tog afstand fra 
behandlingen. Det blev pointeret, at det er tydeligt, at der er en etisk snak i gang i den 
internationale og nationale modebranche.  
 
Status sundhedstjek 
Der blev fortalt, at der holdes et orienteringsmøde for modelbureauerne om 
sundhedstjekket i starten af april, hvorefter pilotforløbet startes op. Der blev yderligere 
orienteret om, at DAFI, DM&T og Wear vil sende en branchemeddelelse ud og opfordre 
branchen til at give et støttebeløb og igen at stadsfæste de 75 kr. som bliver pålagt 
faktura. DAFI får desuden trykt en informationsbrochure om sundhedstjekket, der laves i 
samarbejde med LMS.  
Der blev spurgt ind il, hvem der skal udføre evaluering efter pilotforløbet, og der blev 
forslået, at det skulle være en intern evaluering. Det blev forslået, at man laver en 
midtvejsevaluering, hvor både styregruppen og modebureauerne mødes. DAFI indkalder 
til midtvejsevaluering af sundhedstjekkets pilotforløb onsdag d. 14. juni kl. 14-16.  
 
Reaktioner fra sidste sæsons bemærkninger  
Reaktionerne fra sidste sæsons bemærkninger, som styregruppen havde sendt ud, blev 
gennemgået. Modelbureauet, der havde modtaget en henvendelse med en bekymring for 
en specifik model, havde ikke vendt tilbage. Designeren, der havde fået en påtale 



angående stylingen af en specifik model ved sit show, havde dog vendt tilbage med et 
fint og ydmygt svar til bemærkningen.  
 
5. Evaluering af Charteret, herunder behov for ændringer  
Et styregruppemedlem efterspurgte diversitet ift. etnicitet. Der er mange eksempler på 
diversitet i udlandet, men ikke i Danmark. Det blev derfor forslået, at Charteret tilføjes et 
værdipunkt om diversitet, hvilket styregruppen synes var en god ide. DAFI laver udkast til 
og implementerer diversitet til værdisættet i det Etiske Charter, hvilket annonceres via en 
pressemeddelelse og et brev til alle underskrivere.  
 
6. Dato for næste styregruppemøde 
Det blev besluttet, at næste styregruppemøde skal ligge tirsdag den 5. september kl. 14-
16. 
 
7. Eventuelt 
Det blev nævnt, at der lige nu var nogle historier om drenge, som har spiseforstyrrelser. 
Styregruppen var enige om, at vi skal være obs. på, at drenge også kan have 
spiseforstyrrelser.  
 
 


