
Årsmøde for den skønlitterære gruppe i Dansk 
Forfatterforening 
Den 28. 8. 2020 kl. 16-18 

 
1. Dirigent, referent:  
Rene Sandberg valgt til dirigent 
Referent, Anne Hjælmsø 
Stemmetællere: Sanne Udsen + Michael Svennevig (blev ikke nødvendige) 
 
2. Formandens beretning, Amdi Silvestri (AS): 
(Beretningen bliver også lagt op på nettet) 
AS har bestredet dette hverv i 4, 5 år – og stopper her. 
Året 2020 har været ganske specielt pga coronaen. En anden tid med en verden i radikal 
forandring. 
Aktiviteter:  
14 S-møder, 8 Nyhedsbreve, 26. 10. strategimøde 
Hold øje også øje med hjemmesiden for nyheder! 
Aktiviteter fra S-styrelsen: 
Fyraftens fredage den anden fredag hver måned kl. 16.30  
S-gruppen inviterer alle DFF medlemmer til en fri aften med oplæg, diskussion og fri bar. Årets 
oplægsholdere: Jørgen Boisen, Christian Have fra Have Kommunikation , Trisse Gejl  og Martin 
Glaz Serup (litterær medicin),  Marie Østerby, (manuskriptforfatter til bl.a. ”Fred til lands”). 
Fyraftens fredage vender tilbage fra 9. oktober og fremad. 
’Den kreative proces’: Intim-møder med interessante forfattere. 
”Ud af huset”-arrangementer: Forfattermøder i Svendborg, Himmerland og Askov (kommende). 
Debutantaften: I år i februar: Birte K. og Stephanie G. læste op, bobler, debutanters oplæsning, 
dejlige mad og fin stemning. 15 debutanter – det vil blive gentaget. 
Autorkontoen: 
I 2019 var AS formand for Autorkontoen: 135 ansøgere - 46 blev tilgodeset (i alt: 560.000, -)  
Økonomi: 
S- fik sidste år på puklen, fordi vi havde brugt for få penge (!) Vi har været flittige med 
arrangementer og gavmilde ift. alle DFF medlemmer, men må ’beklage’, at vi også i år forsat har 
godt med penge på kistebunden.  
Nøjere beskrivelse af udvalgsarbejde ift. de enkelte S-styrelses medlemmer kan læses i 
formandens beretning. 
Formanden roser S-styrelsen for det høje og velfungerende aktivitetsniveau. 
Gennemsnitsalderen i S-gruppen er 57 år – den næstyngste gruppe i DFF. 
AS beder medlemmerne om at informere bredt ud om vores aktiviteter og opfordre forfattere til 
at melde sig ind i DFF/S 
Formandens beretning er godkendt. 
  
3. Forelæggelse af regnskab (AS) - og til godkendelse: 
AS – Vi har mistet vores regnskabsfører. AS har taget udfordringen op, og modtaget god hjælp fra 
Trine (fra sekretariatet). Vi har fortsat rigeligt med penge på kontoen – på trods af store 
aktiviteter i årets løb. Vores forbrug ligger generelt under vores budgettering - selv på 
kontorholdet. 
Sanne Udsen: Det er ikke kun S-gruppen, der har oparbejdet en ’formue’.  



Meningen er, at grupperne skal tjene medlemmernes interesser. Man kan normalt ikke forvente 
store uventede udgifter – og skulle en hændelse komme for en dag, vil DFF naturligvis støtte. 
Frode foreslår, at man med fordel kunne lave seminarer med overnatninger og generelt 
opgradere de faglige aktiviteter. 
Christine T. foreslår, at man kunne overveje bedre honorering ift. fyraftens arrangementer. 
AS: Vi er kreative – vi dækkede fx 1000 kroner ekstra i rejseomkostninger ift. en oplægsholder 
fra Island.  
Rene: L-gruppen har ingen formue, kæmper med budgettet pga lille medlemsskare.  
Regnskabet er godkendt. 
 
4. Forelæggelse af budget, AS: 
Vi har sikret et stort beløb (60.000) til et kommende fagligt arrangement/kursus 
Vi har skruet lidt ned ift. fester 
Kontorholdet er også besparet 
”Ud af huset” står til 10.000 – men beløbet vil evt. stige – hvilket der er plads til. 
Gennem de seneste ti år har formandshonoraret været 43.000. Det bør korrigeres (se herunder) 
S- gr. har 164.000 til rådighed i alt. 
Sanne U. – en pristalsregulering fra Danmarks statistik viser, at hvis beløbet reguleres fra 2010, 
vil formandshonoraret nu være: 47.500, -  
Det vedtages – og der indreguleres med minus 4.500, - i budgettet 
Budgettet for 2020 er godkendt 
 
5. Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne 
Ingen forslag 
 
6. Valg af formand, styrelsesmedlemmer og suppleanter 
Stephanie Cacuana er kandidat til formandsposten og vælges med applaus: 
 
SC.: ”Den nuværede S-styrelsen er sindssyg velfungerende! Det er konstruktivt. Jeg vil gerne 
bringe den energi med videre. Og gerne med mere sjov og ballade. Jo mere vi kan brede os ud, og 
vise hvad vi kan som styrelse og forening des bedre!”  
Stephanie er valgt af hele salen. 
 
Opstillede til S-styrelsen: 
Anne Zenon – Hun vælges enstemmigt. 
 
7. Eventuelt 
AS: ”Jeg har haft i alt 7,5 års arbejde i S-styrelsen.” 
Det har været en vigtig lektie for AS, at så mange forfattere må sorteres fra ift. legater – skønt de 
er på et absolut fagligt højt niveau. Det opleves svært at skulle frasortere dygtige ansøgere, men 
der er ikke midler nok. 
Stephanie  siger et par smukke ord til AS, takker for hans kompetente formandsskab og 
overrækker forskellige interessante øl-typer og et kort fra S-styrelsen. 
 
AS takker hele S-styrelsen for fint fagligt og konstruktivt samarbejde  
 
Næste S-møde bliver mandag den 7. 9. Kl. 17-20 
 
  


