
 

 

ÅRSMØDET 2020, DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 
 
Tid: fredag den 21. august 2020 
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K. 
  

R E F E R A T 
 

18 fremmødte  

1. Valg af dirigent 
Knud Vilby 
 

2. Valg af referent 
Kaare Øster 
 
Valg af stemmetællere 
Lisbeth Borker 
Helle Askgaard 
Anne Rosenskjold Nordvig 
 

3. Beretning fra styrelsen 
Indledningen og den en generelle del af årsberetningens blev fremlagt af formanden. 

4. Beretning og orientering fra medlemmer der har varetaget særlige opgaver 
Hver opgave er beskrevet i årsberetningen og blev kort kommenteret af repræsentanter fra de enkelte 
aktiviteter. 

Årsberetningen blev godkendt af årsmødet. 
 
Den af årsmødet vedtagne beretning udsendes af den afgående styrelse til samtlige medlemmer, og 
beretningen bliver gjort tilgængelig via den faglitterære gruppes hjemmeside. 
 

5. Forelæggelse af eventuel forretningsorden 

Forretningsordenen kan læses på hjemmesiden.  

 
6. Forelæggelse af regnskab  
 
Slutresultatet for regnskab blev uddelt og fremlagt.  

Revisorbemærkninger blev fremlagt. Opfordring til, at revisionsbemærkninger mv. også bør medtages 
i årsberetningen. 



Regnskabet blev efterfølgende godkendt af Årsmødet. 

Husk at indsende bilag på rejseudgifter (uden for hovedstadsområdet) ifm. transport til/fra årsmødet 
for at få refunderet beløbet.  
 
 
7. Budget og kontingent 
 
Budget blev fremlagt. 

Revisor foreslår, at budgettet også fremlægges analogt på papir ved årsmødet, bl.a. ift. de aktiviteter, 
der er foreslået. 

Et væsentligt element i budgettet er 60.000 kr. afsat til deltagelse med en stand i Bogforum 2020, der 
efterfølgende er blevet aflyst. Den nye styrelse opfordres til at henlægge beløbet til 2021, samt evt. til 
den alternative Bogfestival i november 2020. 

Budget blev efterfølgende godkendt af årsmødet 

Gruppekontingentet blev fastholdt på nuværende niveau.  

8. Indkomne forslag 
To forslag er indkommet. Begge forslag blev fremlagt til drøftelse og efterfølgende afstemning. 
 
§ 4 
Forslag:  
Sætningen ”Kandidater til styrelsen skal være til stede på årsmødet for at kunne blive valgt.” fjernes. 
Vedtaget. 
 
§ 8 
Forslag:  
Sætningen ”Der afholdes som hovedregel 10 ordinære styrelsesmøder om året” fjernes. 
Vedtaget 
 
§ 11 
Forslag: 
Sætningen: ”Efter styrelsesmødet skal et godkendt beslutningsreferat ligeledes  
gøres tilgængelig for alle gruppens medlemmer.” Stryges. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. Resultat: 
For forslaget: 8 
Imod forslaget: 8 
Forslaget falder pga. stemmelighed. 
 
§ 5 
Forslag: 
Sætningen ”Genvalg kan finde sted to gange, således at styrelsesmedlemmer højst kan vælges  
for tre sammenhængende perioder eller højst seks år i træk” forslås ændret til:  
”Det bør tilstræbes, at styrelsesmedlemmer højst vælges seks år i træk”. 
 
Afstemning ved håndsoprækning. Resultat: 
For forslaget: 14 
Imod forslaget: 3 



Vedtaget. 
 
§ 5  
Forslag; 
”Hvert år skal der vælges 3 styrelsesmedlemmer” foreslås ændret til: 
”I lige årstal skal der vælges 3 styrelsesmedlemmer og i ulige årstal 4 styrelsesmedlemmer”. 
Vedtaget. 

9. Valg af styrelse og kritisk revisor/revisorsuppleant 
 

Anne Hedeager Krag 

Charlotte Langkilde 

Anne Rosenskjold Nordvig 

De tre opstillede kandidater blev valgt uden afstemning. 

Styrelsen består herefter af flg.: 

Anne Hedeager Krag 

Anne Rosenskjold Nordvig 

Charlotte Langkilde 

Henrik Poulsen 

Jørn Martin Steenhold 

Jørgen Burchardt 

Frank Egholm Andersen 

Styrelsen ønskede at udtrykke sin store tak for årelang indsats for  
den faglitterære gruppe til de afgående styrelsesmedlemmer: 

Lykke Strunk 

Annemette Hejlsted 

Kaare Øster 

Det har ikke været muligt at finde tilstrækkeligt med kandidater. Styrelsen har dels i nyhedsbreve, dels 
i invitationer til aktiviteter og ved personlige kontakter udført et grundigt hvervearbejde for at formå 
medlemmer til at kandidere til styrelsesposter på årsmødet. Dette har dog kun ført til ét nyt 
styrelsesmedlem.  Den nye styrelse består derfor af syv styrelsesmedlemmer – uden de to suppleanter.  

Kritisk revisor, Per Bregengaard samt suppleant Helle Askgaard blev genvalgt. 

10. Eventuelt 



Jørn-Martin Steenhold: Styrelsen vil tage opfordring om at være mere innovative til efterretning. 
_____ 

Politiske noter  

Jørgen Burchardt præsenterede to notater, der har været diskuteret i styrelsen:  
”En blandet flok. F-gruppens medlemmer 2019”  
samt  
”27 % færre nye fagbøger på tre år – måske”. 

Spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen:  
Jørn Martin Steenholt: Spørgsmål om udgivelser på private firmaer ift. biblioteksafgiften. Kort debat. 

Hanne Gullestrup: Kan man gå mere offensiv til værks i forhold til digitale udgivelser? Kort debat. 
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