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© Johan Egholm Nielsen 
  

Posten er på vej med valgmateriale og stemmesedler til 
dig og alle øvrige medlemmer.  
  

Der skal være urafstemning; to formandskandidater 
konkurrerer om formandsposten og syv kandidater 



konkurrerer om fem pladser i bestyrelsen. 

  

Sammen med  

 

kan du være med til at banke stemmeprocenten helt op. 

Portoen er betalt, så send straks de udfyldte 
stemmesedler til Sekretariatet ...  

- eller allersenest onsdag morgen den 7. juni. 

Blandt kandidaterne til bestyrelsen er der tre medlemmer 
med tilknytning til Den faglitterære gruppe/F-gruppen.  
  

Kandidaterne kan du se her: 
  

Sally Altschuler - S, BU 

Stephanie Caruana – S 

Lotte Petri - S 

Lotte Rienecker - F 

Lotte Thrane - F 

Sanne Udsen - S 

Kaare Øster - F 
  

På foreningens hjemmeside er der mere om valget. 
  
Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 formand, der er valgt direkte af 
hele foreningen ved urafstemning samt 5 faggrupperepræsentanter, der er 
valgt af deres styrelse. - Ved foreningens samlede, fælles urafstemning 
vælges de 5 øvrige  medlemmer. 
  

___________________________________________ 

REFERAT 



REFERAT FRA ÅRSMØDET 
- den  faglitterære gruppe 31/3-17 

  

1.  Knud Vilby blev valgt til dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
  

2.  Flemming Sørensen blev valgt til referent. 
  

3.  Bestyrelsens beretning blev godkendt efter diskussion 
af bl.a. en henvendelse fra Egon Clausen og Lotte Thrane. 
  

4. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at 
prioritere nogle arbejdspunkter og give dem øget 
opmærksomhed samt arbejde på at revidere F-gruppens 
vedtægter. 
  

5.  Beretning og orientering fra medlemmer, der har 
varetaget særlige opgaver - punktet indgik under 
bestyrelsens beretning. 
  

6.  Regnskabet blev godkendt. 
  

7.  Budgettet blev taget til efterretning. 
  

8.  Indkomne forslag - punktet indgik under punkt 3. 
  

9. Et forslag om at udvide Hald-arrangementet med en 
ekstra dag, evt. med egenbetaling, blev oversendt til 
styrelsen med en opfordring om at arbejde videre med 
forslaget. 
  

10.  Valg af styrelse. 
  

Der skulle vælges tre medlemmer og gerne to suppleanter 
til styrelsen. Fire opstillede. Ved afstemningen blev der 
afgivet 36 stemmer, heraf to ugyldige. 



  

Frank Egholm og Annemette Hejlsted fik hver 28 
stemmer,  Henrik Poulsen og Jørgen Burchardt fik hver 26 
stemmer. Jørgen Burchardt valgte selv at blive suppleant, 
hvorefter de tre øvrige er valgt som medlemmer for de 
næste to år. 
  

15.  Evt. 
  

Formanden takkede de afgående styrelsesmedlemmer 
Birgitte Andersen, Pia Deleuran og Erik Dekov for deres 
indsats. 

 
  

På det efterfølgende konstiturede møde blev Frank Egholm valgt 
som formand og Birgit Knudsen som næstformand samt kasserer. 
  

__________________________________________________ 
  
  

  

ÅRSBERETNING 2017 
 

STYRELSENS BERETNING 

  

Den Faglitterære Gruppes 70. årsmøde 
  

I F-styrelsens årsberetning fortæller vi om årets gang i den 
faglitterære gruppe. Vi bringer her et lille uddrag fra 
beretningen. Hele beretningen lægges på hjemmesiden 



. 

Årets fagbogspris uddelte vi torsdag den 18. november kl. 
16, med efterfølgende festmiddag, der er gratis for 
medlemmer af den faglitterære gruppe.  
  

Prismodtagerne var i år Dorthe Jørgensen og Søren Ryge 
Pedersen. Prisen på 75.000 kr. blev delt mellem de to. 
  

Dorthe Jørgensen er forfatter filosof, idéhistoriker, 
litteraturhistoriker og teolog, dr.phil. & dr.theol. Hun 
modtog prisen for sit imponerende og banebrydende 
forfatterskab, hvori hun på overbevisende måde formidler 
et metafysisk erkendelsesgrundlag. Der bliver dermed rum 
til at opfatte intuitiv viden som et gyldigt 
erkendelsesredskab. Dorthe Jørgensen forstår at 
undersøge og beskrive det forunderlige i hverdagen, og 
dette nærvær er vigtigt i alle livets sammenhænge 
  

Forfatter og journalist Søren Ryge Petersen tildeles prisen, 
fordi han i sine bøger og fjernsynsudsendelser formidler 
sin have - og fortælleglæde på en unik formidlende måde. 
Han har sin egen stemme, når han skriver, og han skriver, 
som han taler. Og hans stemme strømmer ud af linjerne i 
hans bøger. 
  

Højskoleforstander Jørgen Carlsen motiverede prisen til 
Dorthe Jørgensen og forlagsdirektør Johannes Riis 
motiverede prisen til Søren Ryge. Prisen finansieres af 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ... 
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