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 DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 
  
  
  

  Februar 2005 
  

  
  

  

KOM TIL ÅRSMØDET DEN 3. APRIL 
  
  

Tid: fredag den 3. april 2020, kl. 16,(åbent fra kl. 15). 
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K. 
  
  
Vi har brug for dig! Stil op som kandidat til den faglitterære styrelse! Bliv en del af 
styrelsen! Det drejer sig om ti styrelsesmøder om året. Vi er en arbejdende styrelse og 
et stærkt team, der brænder for at give fagbogen de bedste vilkår og 
fagbogsforfatterne solide netværk og værdifuld inspiration. 
  
  

Årsmødet er gruppens øverste myndighed, idet det dog skal respektere de rammer, 
der er fastsat i Dansk Forfatterforenings vedtægter. Årsmødet afholdes senest 15 dage 
før Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling. Årsmødet indkaldes ved 



meddelelse i Forfatteren eller på foreningens hjemmeside senest 3 uger før mødets 
afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og skal indeholde 
følgende punkter: 
  

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretning fra styrelsen. 

5. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver. 

6. Forelæggelse af regnskab. 

7. Budget og kontingent. 

8. Indkomne forslag. 

9. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 
  

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før 
årsmødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under F-
gruppen. 
  

Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15. 
 
På valg er: To medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og 
revisorsuppleant. 
 
Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os og 
hils på gode kolleger, gamle og nye. 
  

Rejseudgifter til Årsmødet udenfor hovedstadsområdet refunderes. 
  

Årsmødet rundes af med spisning. Tilmelding til formanden 
på egholm@egholm.nu inden fredag den 20. marts 2020. 
  
  

    DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 
  
  

  
  

MØD OP TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING 
  

Generalforsamling i Dansk Forfatterforening 
  
  

Lørdag den 25. april 2020 kl. 15 i Strandgade 6, st. København K. 
  

Se indkaldelse, dagsorden, Årsberetning, regnskab, øvrige materialer og bilag på 
hjemmesiden. 
  



Transport  
Medlemmer fra hele landet excl. HT-området får rejsegodtgørelse mod efterfølgende 
indsendelse af billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller busbillet med 
fradrag af kr. 75.  
  

Brug denne mulighed for en weekendtur til København - samtidig med, at du  
har mulighed for at få indflydelse på din forenings aktiviteter. 
  

Tilmelding dig til middag efter Generalforsamlingen  
Der er mad nok til alle, men tilmeld dig for at undgå madspild, hvis du vil deltage i 
middagen. Middagen betales i døren og koster 125 kr. inkl. fri bar.  
  

Tilmeldingen skal ske via df@danskforfatterforening.dk 
  
  
  

  
  
  

   

  
  

FYRAFTENSMØDER I AARHUS OG KØBENHAVN 
  

HØR OM DINE COPYDANPENGE 
  

For nylig udbetalte Copydan 339,35 mio. kr. til 75.000 
rettighedshavere 
  

Hvordan fordeler Copydan Tekst & Node kopivederlag? 
  

København, Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, Kbh. 

Torsdag 28/5, kl. 16-18 
  

Aarhus, Aarhus Litteraturcenter, Godsbanen, Aarh. 

Tirsdag 9/6 kl. 16-18 
  

Dansk Forfatterforening har inviteret Vibeke Andersen, afdelingschef 
Research & Dokumentation samt forhandlingschef Stefan Eland 
Kristensen fra Copydan Tekst & Node til at gennemgå de statistiske 
modeller, der ligger til grund for Tekst og Nodes fordeling af 
kopivederlag. 
  

Mødet er for alle medlemsgrupper i Dansk Forfatterforening og 
naturligvis også for andre interesserede, bl.a. medlemmer af DJ, UBVA 
og, DsF. 
  

Møderne arrangeres af af Dansk Forfatterforening, herunder også 
Aarhusgruppen. 
  
Endeligt program program udsendes i næste nyhedsbrev, men skriv 
allerede nu datoerne i din kalender. Forhåndstilmelding sker via 
kaos@kaareoester.dk 
  
  

  
  



 
  
"Det siges, at penge ikke lugter, men kopipenge gør nu altså. De lugter 
godt! De lugter af, at nogen læser, tolker og arbejder med det, vi 
skriver." - Kim Fupz Aakeson 
  
Copydan Tekst & Node indgår kopiaftaler med skoler, uddannelser og 
virksomheder og fordeler vederlag for kopiering videre til 
rettighedshaverne. 
  
  

MÅNEDENS FAGFORFATTER 
  

  Jens-Emil Nielsen 
  

- Jeg går ikke og venter på inspiration, men sætter mig og skriver. Så 
skal den nok komme ... 
  

Sådan fortæller denne måneds fagforfatter, Jens Emil-Nielsen, i dette 
interview. 
  
Læs hele historien om bl.a. fagforfatterens vekslen mellem research og 
skriveri på gruppens hjemmeside. 
  
  
  

  
  

HUSK OGSÅ ... 
  
FOREDRAG OM LÆSNING OG HJERNEN 

Hør forfatter og forsker Bo Steffensens foredrag om børns læring, 
læsning og digitaliserin. 

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, st.; 1401 København K 

Dato: 29. februar 2020, 15:00 - 16:00 

Tilmelding ikke nødvendig. Se mere her    
  
  
DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL, København den 4. og 5. marts. 
  
  



FAGLITTERÆR FESTIVAL 12. - 22. marts 2020 

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne hædrer over ti dage de gode historier om 
virkeligheden. Se mere her. 
  
 

DET SKAL IKKE VÆRE VIOLINER DET HELE 

- en faglitterær cafe om den populære, litterære genre 

Tid: fredag den 17. marts kl. 19 - 22 

Sted: Ordrup Bibliotek, Ejgårdsvej 11, 2920 Ordrup 

Kom og hør: Line Vaaben, journalist ved Informationen 

Gratis. Tilmelding: ecl@pc.dk 
  
  

BIGBANG MESSE- OG KONFERENCE 2020, Odense den 18. og 19. marts. 
  
  

SKOLEMESSEN2020, Aarhus den 22. og 23. april. 
  
  
   

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

Unsubscribe  
This message was sent to kaos@kaareoester.dk from kaos@kaareoester.dk 

 
Kaare Oester 

Dansk Forfatterforening 
Strandgade 

København, Sjll 2000, Denmark 
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