
Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 

20. april 2013 kl. 15 

 

Formand Jo Hermann bød velkommen og efter at have læst navnene på det 
forgangne års afdøde medlemmer mindedes forsamlingen dem med et minuts 
stilhed. 
 

1. Valg af dirigent 

Ole Strandgaard blev foreslået og valgt som dirigent.  

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  

 

 

2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 

Formanden fremlagde beretningen og fremhævede følgende fra det forgangne 

år, hvor foreningen bl.a. har: 

 Afgivet høringssvar til EU vedr. den skandinaviske model med kollektiv 

forvaltning i Copydanregi samt udpeget en ophavsretsansvarlig i 

bestyrelsen. 

 Fået ny jurist og landet en ebogskontrakt med L&R med bedre 

procenter. Den digitale infrastruktur er ved at blive rullet ud. 

 Opnået observatørstatus ved forhandlingerne omkring eReolen.dk (der 

blev dog ikke indgået en ny aftale) samt indledt forhandlinger om digital 

biblioteksafgift – arbejdet foregår i Kulturstyrelsen og følges af et internt 

udvalg i Dansk Forfatterforening.   

 Fulgt krisen i bogbranchen - Gyldendal kom dog ud med overskud 

(korrigeret i forhold til Formandsberetningen bragt i Forfatteren nr. 2 

2013). Dansk Forfatterforening fik bl.a. 5 minutters taletid ved 

bogbranchehøringen i Folketinget omkring faste og frie priser, og har 

gjort opmærksom på, hvor konkurrencelovgivningen stiller sig i vejen 

for kollektive aftaler.  

 Forsøgt at oprette en selvudgivergruppe, som er mundet ud i et 

samarbejde med New Pub.  

 Deltaget aktivt i debatten omkring en ny kunststøttereform samt klaret 

at få 2,2 mio. kr. fra Tipsmidlerne forlænget i 4 år og få gjort 4 mio. kr. 

til en permanent pulje på litteraturområdet i Statens Kunstfond.  

 Etableret Sinklar Zinklar-legatet på baggrund af et gavetestamente og 

uddelt Autorernes hæderspris for første gang. 



 Forbedret akustikken, jf. pålæg fra Generalforsamlingen 2012. 

 

Formanden sluttede sin beretning med at takke alle de mange medlemmer, 

der gør noget til gavn og glæde for foreningen.   

 

Sally Altschuler kommenterede, at man skal være opmærksom på, at der ikke 

kommer flere penge i biblioteksafgiftspuljen, og man er nødt til at finde en 

anden fordeling på sigt. 

Formanden tilføjede, at der kun findes ét eksemplar i den digitale verden, 

hvilket er den sværeste nød at knække i relation til biblioteksafgift, men der 

arbejdes på sagen i de to biblioteksafgiftsudvalg.  

 

Sven Skovmand bemærkede, at det er vigtigt at huske, at biblioteksafgift er 

kulturstøtte, og spurgte, om foreningen var opmærksom på historikken 

omkring EU. Formanden svarede, at det ligger i kommissoriet, at der skal 

tages højde for dette. 

 

Palle Petersen spurgte, hvad afgiften pt. er på e-bøger, idet der bliver trukket 

moms af e-bøger. 

Formanden svarede, at den gennemsnitlige betaling pr. udlån ligger på ca. 13 

kr. til forlaget.  

 

Per Vadmand gjorde opmærksom på, at Attika tilbyder konsulentydelser, og 

dermed lægger sig mellem selvudgivelse og traditionelt forlag.  

 

Palle Petersen oplyste, at Saxo Publish fungerer let i forhold til e-

bogsudgivelser, men er svært tilgængeligt, hvis man vil have bøgerne trykt. 

 

Lotte Thrane spurgte, hvilke puljer der var blevet nedlagt. 

Formanden svarede, at det var litterære legater, som blev oprettet af Brian 

Mikkelsen, herunder Marienborgpuljen. 

 

Susanna Louro spurgte, hvordan Zinklar-prisen blev uddelt.  

Formanden svarede, at det var et hæderslegat, som derfor ikke kan søges. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til 

godkendelse 



Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer, Lise Bidstrup, der berettede, at 

årets resultat var bedre end forventet. 

Indtægten for grundkontingentet var steget som følge af, at kontingentet var 

hævet i 2012. Administrationsindtægten fra Autorkontoen var ligeledes højere 

end forventet – dette beløb varierer dog fra år til år. Derudover var 

indtægterne i forbindelse med udlejning af lokalerne steget, og der var 

kommet nye indtægter som følge af administration af arkivpakker I og IIb 

samt forskellige eksterne projekter. 

Udgifterne i forbindelse med lønninger var faldet, da den nye jurist var blevet 

ansat til færre timer og foreningen havde været uden jurist i en måned. Der 

var endvidere brugt færre eksterne skribenter på Forfatteren.  

IT-udgifterne var betydeligt lavere end forventet, da serveren klarede et år 

mere. 

Lokaleudgifterne var højere end forventet, da der blev købt nyt inventar mv. til 

mødelokalerne, og gruppetilskud er steget, fordi der er kommet ny 

interessegruppe til, StORDstrømmen. 

 

Lisbeth Bille forslog, at man kunne lade Forfatteren overgå til elektronisk 

nyhedsbrev for at spare porto. 

Lise Bidstrup svarede, at en medlemsundersøgelse havde vist, at netop det 

fysiske blad var noget af det, som medlemmerne vægtede højest.  

Anna Bridgwater svarede, at Forfatterens redaktion var opmærksom på at 

forholde sig til en onlinestrategi.  

 

Søren Sørensen ytrede, at han får Forfatteren med 14 dages forsinkelse.  

Anna Bridgwater opfordrede ham til at melde det til sekretariatet, så der kan 

klages samlet til PostDanmark.  

 

Regnskabet for 2012 blev godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år og forelæggelse af 

budget til godkendelse 

 

Kassereren gennemgik det i Forfatteren opstillede budget og fremhævede, at  

grundkontingentet forventes at stige som følge af forventet medlemstilgang.  

Midler i Autorkontoen varierer fra år til år, hvilket afspejler sig i det 

konservativt budgetterede administrationshonorar.  

Der vil være en højere lønsumsafgift samt udgift til jurist i alle årets 12 

måneder.  

Derudover vil de urvalgte bestyrelsesmedlemmer som noget nyt modtage 



3.700 kr. skattefrit årligt for deltagelse i 10 møder af ca. 2,5 time samt 

mødeforberedelse, 2 dages strategiseminar og diverse andre 

bestyrelsesrelaterede opgaver. 

Der budgetteres med en huslejestigning grundet nyrestaurering af facaderne, 

og Forfatteren har fået en ekstra bevilling til flere eksterne skribenter. 

Gruppetilskuddet øges, da der er kommet flere interessegrupper til og 

tilskuddet ikke er blevet hævet i mange år.  

Derudover er der budgetteret med, at serveren skal udskiftes i 2013.   

 

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på kr. 2.600, og budgettet for 

2013 blev godkendt. 

 

 

 

5. Behandling af forslag til ændring af vedtægter (stiller 

bestyrelsen) 

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede, at en evt. afstemning skulle foregå 

skriftligt mhp. udpegning af stemmeoptællere. Ingen blandt de fremmødte 

ytrede ønske om skriftlig afstemning.   

 

Jo Hermann fremlagde ændringsforslagene på vegne af bestyrelsen og på 

baggrund af det i Forfatteren bragte forslag og fremhævede, at det handlede 

om at åbne foreningen op.  

 

Anne Marie Tetevide spurgte, hvad Dansk Forfatterforening fik ud af at have 

associerede medlemmer. 

Jo Hermann svarede, at man ud over at opnå tyngde ved at være mange også 

kunne hjælpe og sikre vækstlaget. 

Henrik Nilaus ytrede, at det var en oplagt måde at invitere det litterære miljø 

indenfor, og at det var vigtigt at kunne tilbyde juridisk assistance til 

debutanter. 

 

Anne Sophie Lunding-Sørensen gav udtryk for, at det hverveteknisk var en 

fordel, at man nu havde noget tilbyde dem, som ikke var debutanter endnu.  

 

Alle forslag vedr. associeret medlemskab blev enstemmigt godkendt, og vil 

herefter blive sendt til afstemning blandt alle foreningens medlemmer pr. brev. 

 

 

 



 

Ophævelse af stillerkravet 

Jo Hermann fremlagde ændringsforslagene på vegne af bestyrelsen med 

baggrund i det i Forfatteren bragte forslag og fremhævede, at kandidaterne 

fortsat skulle motivere deres kandidatur.   

 

Forslaget vedr. ophævelse af stillerkravet blev enstemmigt godkendt og vil 

herefter blive sendt til afstemning blandt foreningens medlemmer pr. brev. 

 

Informationspligt 

Jo Hermann fremlagde ændringsforslaget på vegne af bestyrelsen med 

baggrund i det i Forfatteren bragte forslag og fremhævede, at det var 

medtaget for at give associerede medlemmer adgang til information. 

 

Forslaget vedr. informationspligt blev enstemmigt godkendt og vil herefter 

blive sendt til afstemning blandt foreningens medlemmer pr. brev. 

 

 

6. Opstilling af kandidater til formandsposten  

Jo Hermann motiverede sit kandidatur og ytrede, at hun kun ønskede at stille 

op, men planlægger at trække sig ved generalforsamlingen i 2014. Jo 

Hermann blev valgt.  

 

 

7. Opstilling af kandidater til bestyrelsen 

Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Inge-Helene Fly, Martine 

Noring, Juliane Wammen og Lotte Thrane blev præsenteret.   

Der blev klappet ad kandidaterne, og valgmaterialet vil blive sendt til 

urafstemning med forventet afklaring senest 10. juni 2013. 

 

 

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Karsten Bjarnholt gennemgik revisionstilbuddene fra henholdsvis Beierholm og 

JS revision. Bestyrelsen indstillede JS revision, da de dels var billigst og dels 

kunne sikre prisgaranti i 3 år frem.  

Malene Kierkegaard spurgte, hvor stort JS revision var. Bogholder Knud 

Finnerup svarede, at der var 20 ansatte.  

JS revision blev valgt som revisor frem til Generalforsamlingen 2014.  

 

 



9. Valg af to kritiske revisorer 

Sanne Udsen blev genvalgt som kritisk revisor, og Henrik Nilaus blev valgt som 

kritisk revisor, idet Lotte Garbers ikke ønskede at genopstille.  

 

10. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

11. Eventuelt 

Søren Sørensen opfordrede foreningen til at deltage i Den Danske 

Klassikerdag.  

 

Klaus Skot-Hansen spurgte, hvorfor man ikke nævner navnene på afdøde 

medlemmer i bladet.  

Sekretariatsleder Sara Strand svarede, at det bl.a. skyldes, at der ofte er 

forsinkelse på registrering af dødsfald. Dirigenten tilføjede, at det gamle 

begreb ”ingen nævnt, ingen glemt” nok også var i spil her.  

 

Lisbeth Bille opfordrede til, at man ikke skulle sende de trykte blade til 

associerede medlemmer af hensyn til både portobudget og indhold i bladet. 

 

Lotte Thrane gjorde opmærksom på, at man kunne reklamere for det nye 

associerede medlemskab i Universitetsavisen.  

 

Formanden holdt en kort tale for de tre afgående medlemmer i Dansk 

Forfatterforenings bestyrelse: Sally Altschuler, Lise Bostrup og Flemming 

Madsen Poulsen.  

Flemming Madsen Poulsen modtog Dansk Forfatterforenings hæderslegat. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.21.  


