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Tid: fredag den 05. april 2019 kl. 16 
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K. 
  
  

REFERAT 
 
24 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af dirigent 
Knud Vilby 

2. Valg af referent 
Lykke Strunk og Kaare Øster 

3. Årsberetning fra styrelsen 
Den godkendte beretning udsendes af den afgående styrelse via gruppens nyhedsbrev – og er sligesom 
regnskab, budget og referat tilgængelig på gruppens hjemmeside. 
 
Årsberetningens generelle del fremlægges af formanden. 

4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget 
særlige opgaver 
Hver opgave kommenteres kort af repræsentanterne for de forskellige udvalg. 
 
Lotte Thrane fremsætter kursusforslag om en Master Class. 
Lise Bock efterlyser hvilke visioner, der er for styrelsens arbejde.  
Lotte Thrane savner nysgerrighed i f-styrelsen. Mere engagement, mere nytænkning.  
Henrik Poulsen: Vi kan være mere kulturpolitiske, nysgerrige etc. Vi er så visionære, som vi har tid til 
og vi som en arbejdende styrelse magter. Vi som faglitterære er en sammensat gruppe. Styrelsen har 
besluttet at undersøge, hvordan sammensætningen af medlemmer af den faglitterære gruppe er – et 
broget billede med mange forskellige kvalifikationer og interesser.  
 
Referat af øvrige kommentarer til årsberetningen fra Egon Clausen 
Egon Clausen undrede sig over, hvorfor F-gruppen ikke blandede sig mere i debatten om planerne om 
at ændre lovgivningen om folkebibliotekerne. Formanden for biblioteksforeningen har ifølge Egon 
Clausen udtalt, ar det er på tide at tænke ud af boksen, og at man ønsker at være mere dynamisk i 
forhold til det omgivende samfund. Egon Clausen ønskede, at F-gruppen ville danne en platform for 
denne debat, og at der blev indsendt kommentarer herom til de danske aviser. 
Hertil svarede formanden, at der var forskel på hvilke opgaver, der blev løst i F-gruppens regi og 
hvilke, der blev løst i Hovedforeningens regi.  



Egon Clausen beklagede sig desuden over, at F-gruppen ikke havde været til stede ved arrangementer 
rundt i landet, hvor kulturminister Mette Bock havde debatteret bibliotekernes forhold med de 
fremmødte. Egon Clausen spurgte til F-gruppens mangelfulde deltagelse i foreningens 
bibliotekspolitiske udvalg.  
Henrik Poulsen, der er F-gruppens repræsentant i udvalget, redegjorde for, at hans udvalgsarbejde var 
påbegyndt midt i perioden, hvorfor han naturligt kun havde deltaget i de seneste møder.  
Egon Clausen undrede sig endelig over F-gruppens manglende respons på en forespørgsel om 
deltagelse i planlægningen af en høring om fremtidens biblioteker i et samarbejde med Dansk 
Forfatterforening, Bibliotekarforbundet, Danmarks Biblioteksforening og Vartov. Styrelsen beklagede 
den manglende respons, samt at gruppens repræsentant i bibliotekspolitisk udvalg, Henrik Poulsen, vil 
undersøge mulighederne for styrelsens deltagelse i planlægningen og gennemførelsen af denne høring. 
 
Afsluttende tak fra formanden til aktivitetsniveauet i styrelsen. 
 
Årsberetningen blev efterfølgende godkendt af Årsmødet. 

5. Forelæggelse af regnskab 
Slutresultatet for regnskab fremlægges  
 
Lise Bock: Ønske om at regnskabet lægges ud på hjemmesiden. 
Lise Bock: Hvad med udgifterne til det internationale arbejde? I en lille forening er det mange penge, 
der bliver brugt der. Også sat over for det, at kontingentet er højt for medlemmerne.  
Frank: Deltagelsen i internationale konferencer sker delvis på baggrund af eksterne midler fra 
hovedforeningen. 
Per Bregengaard: Set som kritisk revisor er midlerne brugt fornuftigt i henhold til budgettet. 
Egon Clausen: Det internationale arbejde meget vigtigt – hele tre professorater i Norge om 
faglitteratur. Så ta´ en tur til Norge. 
Frank: Den næste Nordiske Konference er i Oslo. 
 
Regnskabet blev efterfølgende godkendt af Årsmødet. 
 

6. Budget og kontingent 
Budget fremlægges. 
Der er et solidt fundament/overskud og der er således nogle frihedsgrader til F-gruppen. Men ingen 
tilkendegivelse/vedtagelse fra Årsmødet om ekstraordinære tiltag. 
 
Budget blev efterfølgende godkendt af Årsmødet. Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.  
 

7. Indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer 
Indledning fra formanden om de indkomne forslag. 
 
Der har været en tvedeling i ændringsforslagene. I arbejdsgruppen har der været enighed om de fleste 
punkter – men uenighed om 4-5 ændringsforslag mellem hhv. Egon Clausen og den faglitterære 
styrelses repræsentanter. 
 
Egon Clausen fremlagde sine forslag – og tilsvarende fremlagde styrelsen sine forslag.  
 
Særlige punkter, der kræver afstemning: Paragrafferne 3, 5, 6 og 11. 



 
Gennemgangen af argumenter for de fire særlige punkter: 
 
Paragraf 3: Styrelse og formand 
Egon Clausen: Vigtigt at årsmødet vælger formanden, så der kan stilles krav til formanden, der skal 
repræsentere medlemmerne. 
Henrik Poulsen: Vi er en arbejdende styrelse. Hvis årsmødet vælger formanden, trækkes foreningen i 
retning af en kulturpolitisk forening. 
Frank: Det er et teamarbejde i styrelsen.  
Kaare: Formanden for hovedforeningens bestyrelse er den, der udadtil skal kæmpe som en politisk 
stemme. 
Egon: Gruppen skal være klub og kontor. Kontor ved at være udadrettet, kulturpolitisk engageret. 
Gerne mere dynamik og bevægelse. 
Resultat: Egons forslag: 10 Styrelsens: 10.  
Stemmelighed gør, at den eksisterende tekst i vedtægten bevares: Gruppen ledes af en styrelse 
bestående af syv medlemmer valgt af gruppens medlemmer på årsmødet. Herudover vælges 2 
suppleanter. 
 
Paragraf 5: Periodens varighed for styrelsesmedlemmer 
Egon Clausen: Det væsentlige er ordningen hvor længe folk kan sidde. At have en regel om, at man kun 
kan sidde en bestemt periode. 
Henrik: Det er svært at finde nye kandidater, vi har forsøgt, men vi fandt ingen villige. 
Per Bregengaard: Principielt enig med Egon, men betænkelig ved om gruppen er stærk nok til sådan 
en udskiftning. 
Egon: Fint at få uerfarne ind i styrelsen, unge mennesker har ikke lyst til at prøve at stille op, når det er 
som nu. 
Resultat: Egons forslag: 12, styrelsens forslag: 11. 
 
Paragraf 6: Fuldmagt 
Resultat af afstemning om paragraf 6: Fuldmagt afskaffes: 4 For fastholdelse: 16. 
 
Paragraf 11: Kommunikation 
Egon Clausen: Søger åbenhed omkring styrelsesmødernes forløb, mulighed for at se dagsorden og 
referat af møderne. 
Frank: Referaterne er indforståede. Vi har nyhedsbrevet umiddelbart efter styrelsesmødet, det 
formidler videre til medlemmerne. 
Resultat: Det vedtages, at dagsorden og beslutningsreferat gøres tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
De øvrige paragraffer blev vedtaget som foreslået i enighed mellem alle repræsentanter i udvalget.  
Enkelte ændringsforslag bortfaldt i konsekvens af ovennævnte afstemninger, bl.a. om formandsvalget.   

8. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant 
På valg: 
Frank Egholm 
Henrik Poulsen 
Annemette Hejlsted 
Jørn Martin Steenhold 
  
Disse fire blev valgt til styrelsen. 
 



Suppleanter: 
1. Jørgen Burchardt 
2. Anne Rosenskjold Nordvig 
Disse to blev valgt. 
 
Den nye styrelse består af flg.:  
Frank Egholm 
Henrik Poulsen 
Annemette Hejlsted  
Anne Hedeager Krag 
Lykke Strunk 
Jørn Martin Steenhold  
Kaare Øster 
Jørgen Burchardt, 1. suppleant 
Anne Rosenskjold Nordvig, 2. suppleant. 
 
Genvalg af revisor: 
Per Bregengaard 

Helle Askgaard, suppleant. 

9. Eventuelt 
 
Lise Bock: Ønske om, at Oslo konferencen bredes ud, så medlemmer også kan deltage. 
Frank: Det tages på som punkt på første møde i den nye styrelse. 
 
Lotte Thrane: Angående internationalt arbejde, hovedstyrelsen er i gang med at revidere dette, bl.a. 
klumme i Forfatteren om det.  
Kaare Øster: Hovedstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til konkret 
udformning af det internationale område. 
 
Tak til dirigent og revisor. 
 
Mødet blev afsluttet kl. 19.15. 
 
Ref.: Lykke Strunk og Kaare Øster. 
 
Referatet er godkendt af: 
Knud Vilby, ordstyrer 
Frank Egholm, fmd. 


