
Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening 
den 25. april 2009 kl. 15.00 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til 

godkendelse 
4. Forslag til kontingentomlægning, fastsættelse af kontingent for 

indeværende år og forelæggelse af budget til godkendelse 
5. Opstilling af kandidater til formandsposten 
6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen 
7. Valg af foreningens statsautoriserede eller registrerede revisor 
8. Valg af to kritiske revisorer 
9. Eventuelt 
 
 
Formand Frants Iver Gundelach (FIG) bød velkommen til den ordinære generalforsamling 
2009 i Dansk Forfatterforening (”DFF”). 
 
På FGs opfordring mindedes forsamlingen det forgangne års afdøde medlemmer: 
 

Poul Flee Svenningsen, Søren Christensen, Børge Jensen, Else Kappel, Preben Viggo 
Eider, Sys Matthiesen, Jens Christian Rosing, Holger Rasmussen, Carl Frederik Garde, 
Clara Selborn, F.P. Jacobsen, Flemming Hegelund, Thomas Winding, Svend Hegelund 
Garbarsch, Henrik Mossin, Ulfur Hjörvar, Jonna Raagevang Olsen, Alf Ingvar Andersen, 
Hans-Jørn Munch 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
 
Niels Holm Svendsen (NHS) blev foreslået ogg valgt som dirigent. NHS takkede for valget 
og bød Nanna Hummelmose (NH), foreningens (næsten) nye jurist velkommen. 
 
NHS konstaterede, at indkaldelsen var sket i overensstemmelse med vedtægterne og at 
dagsordenen ligeledes var i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Ad 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 
 
NHS henviste til Forfatteren nr. 2, side 9, hvor formandens beretning er trykt. Herefter 
gav han ordet til FIG, som supplerende sin beretning ved et fremhæve nogle af det 
forgangne års vigtigste begivenheder. 
 
Den ene er Googleforliget. DFF forsøger stadig at finde sine ben i den komplekse sag. 
Foreningens råd til medlemmerne er at tiltræde forliget. 
 



Den anden sag er Pirate Bay-retssagen, hvor tre af websitets fire bagmænd er blevet 
dømt til et års fængsel hver, og et samlet erstatning på 30 mio. svenske kroner. FIG 
udtrykte glæde over, at retssystem og samfund nu var begyndt at straffe systematiske 
og omfattende krænkelser af ophavsretten mere konsekvent, men betonede at der i høj 
grad også var behov for at udvikle nye forretnings- og publiceringsmodeller, som var 
tilpasset den digitale virkelighed, og både imødekom samfundets ønsker om bred og let 
adgang til værkerne, men også kunstnernes ret til at kunne leve af deres arbejde. 
 
FIG nævnte derefter retssagen mellem Radiokasseforeningen og DR  (retsmøde 
berammet i begyndelsen af september); litteraturformidlingen der er for nedadgående, 
bibliotekernes pressede situation, regeringens seneste lovforslag, ifølge hvilket 
rettighedshavere fremover kan komme til at skulle betale AM-bidrag af royalties og 
ophavsretlige vederlag. Afslutningsvis blev foreningens nye hjemmeside og de 
problemer, der er opstået i kølvandet på IT-leverandørens konkurs nævnt. 
 
Dernæst blev ordet givet til forsamlingen: 
 
Hanne Følbæk ville høre, om DFF har involveret sig i de ophavsretlige problemstillinger, 
der knytter sig til brugen af Facebook. 
 
Lotte Garbers (LG) svarede, at foreningen ikke er gået ind i den problematik, bl.a. fordi 
oprettelse af en profil på Facebook er frivillig. 
 
Henning Vangsgaard spurgte til muligheden for at anlægge et kollektivt søgsmål mod 
Google. 
 
NH svarede, at det principielt er muligt at anlægge et søgsmål, men såfremt søgsmålet 
handler om den indscanning, der er omfattet af det forlig Google har indgået med de 
amerikanske forfatter- og forlæggerforeninger, skal man i hht. de amerikanske regler 
melde sig ud af forliget inden den 5/5/2009 for at kunne anlægge sag - eller gøre 
indsigelser inden denne frist. 
 
LG bemærkede at der på europæisk plan er stor uenighed om, hvordan man skal 
forholde sig til forliget. Det er ikke alle der anser Googles forehavende som noget 
negativt. LG henviste til foreningens hjemmeside, hvor der er mere information om 
forliget og som løbende bliver opdateret. 
 
 
Ad 3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til 
godkendelse 
 
NHS henviste til Forfatteren nr. 2, side 11 hvor regnskabet er trykt. Det fulde regnskab 
med noter var endvidere tilgængeligt på generalforsamlingen. 
 
Flemming Madsen Poulsen (FMP), foreningens kasserer, gennemgik regnskabet. 
 



Ole Bundgaard bad om at få udspecificeret ”andre udgifter”. 
 
FMP henviste til note 6, hvoraf det fremgår, at ”andre udgifter” dækker: udgifter i 
forbindelse med afholdelse af generalforsamling og afstemning; udgivelse af Forfatteren; 
gruppetilskud; medlemsfest; Bogforum; samt diverse rejser.  
 
Sally Altschuler tilføjede, at der har været afholdt 261.000 kroner til konsulentbistand i 
forbindelse med implementering af det nye administrationssystem og hjemmesiden. 
 

---ooOoo--- 
 
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 
 
 
Ad 4. Kontingentomlægning 
FIG henviste til artiklen i Forfatteren nr. 2, side 15 om omlægning af kontingentet. 
 
Til og med 2008 er grundkontingent og 2 %-supplerende kontingent blevet opkrævet via 
biblioteksafgiften, idet Styrelsen for Bibliotek og Medier (tidl. Biblioteksstyrelsen) har 
tilbageholdet det skyldige beløb og overført det til foreningen. Dette er ikke længere 
muligt, og DFF skal fremover selv opkræve kontingent hos de enkelte medlemmer. 
 
FMP oplyste, at der har været omfattende drøftelser i bestyrelsen om forskellige 
modeller. FMP henviste til Forfatteren nr. 2, side 11, hvor det af regnskabet fremgår, 
hvor mange penge det drejer sig om. 
 
FMP gennemgik modellen for kontingentomlægning. Bestyrelsens forslag indebærer, at 
alle medlemmer fremover skal betale det samme kontingent. For at undgå en for stor 
stigning for de medlemmer som enten ikke modtager, eller kun modtager meget lidt 
biblioteksafgift,  indebærer forslaget en gradvis stigning af kontingentet de næste 5 år. 
 
Ole Bundgaard ville høre, hvilke andre modeller bestyrelsen havde diskuteret og om 
bestyrelsen havde undersøgt muligheden for ekstern økonomisk støtte. 
 
FIG redegjorde for nogle af de modeller, bestyrelsen havde overvejet. Fælles for disse 
modeller er, at de er administrationstunge. Særligt de modeller, der baserer sig på 
størrelsen af medlemmernes biblioteksafgift, bliver svære at administrere. 
 
Vibeke Marx bemærkede, at der var tale om et systemskifte – væk fra princippet om at 
de bredeste skuldre skal bære den tungeste byrde. 
 
FIG svarede, at det ikke var så entydigt, at de medlemmer, der får mest i 
biblioteksafgift, nødvendigvis også er dem, der tjener mest eller har den største samlede 
indtægt. Bestyrelsen har i sine overvejelser lagt vægt på at designe en model, der er 
overskuelig og nem at administrere. 
 



Merlin Mann syntes, at den nuværende model er svært gennemskuelig og mente derfor 
at et fast kontingent ville være meget nemmere at forholde sig til – særligt for nye 
medlemmer. 
 
Jens Mathiesen var bange for, at stigende kontingent ville medføre en langsom afvikling 
af foreningen. Han foreslog derfor, at adgangskravene blev gjort mere lempelige, således 
at alle der havde en interesse i at blive medlem kunne blive det. 
 
FIG svarede, at nedsættelse af kontingentet næppe ville medføre til flere indmeldelser. 
En lempelse af adgangskravene ville i FIG’s øjne udvande foreningens virke som 
fagforening og medføre risiko for, at en række af foreningens nuværende professionelle 
forfattere m.fl. ville melde sig ud. 
 
LG oplyste, at der tidligere er gennemført en mindre kontingentstigning uden at det har 
medført medlemsflugt. 
 
FMP oplyste, at DsFs medlemskontingent er på 3400 kroner. 
 
FIG oplyste, at der med den nuværende kontingentmodel er medlemmer, der betaler op 
til 7000 kroner i kontingent om året. FIG henviste i øvrigt til de mange tilbud foreningen 
har, herunder diverse kurser og juridisk bistand. 
 
Janne Heigaard bemærkede, at hos andre fagforeninger betales der ofte kontingenter i 
størrelsesordenen 5-7.000 kroner om måneden. 
 
Susanne Lourer udtrykte bekymring for, om hun som pensionist fremover havde råd til at 
forblive medlem. 
 
NHS henviste til foreningens vedtægter (§ 20 stk. 3), hvoraf det fremgår: ”Bestyrelsen 
kan – efter ansøgning – indrømme medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed”. 
 
Lone Thau spurgte om muligheden for at få nedsat kontingent i forbindelse med 
dobbeltforeningsmedlemsskaber. 
 
FIG foreslog at Lone Thau tager sagen op med den nye bestyrelse, når den er tiltrådt. 
FIG mindede om, at medlemmer med vanskelige økonomiske vilkår kan ansøge 
bestyrelsen om hel eller delvis nedsættelse af kontingentet. FIG understregede 
vigtigheden af, at foreningen ikke tvinger de ”svageste medlemmer” ud. 
 
Sally Altschuler oplyste, at medlemskontingentet kan fratrækkes og at foreningens 
faktisk indberetter oplysningerne til skattevæsenet. 
 
Merlin Mann opfordrede endnu en gang foreningen til at hverve flere medlemmer og på 
den måde holde kontingentet nede. 
 

---ooOoo--- 



 
Forsamlingen stemte om en kontingentforhøjelse på 300 kr. 
 
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemmer imod. 6 medlemmer undlod at stemme. 
 
Forsamlingen stemte om en omlægning af kontingent, som beskrevet i Forfatteren nr. 2, 
side 15. 
 
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemmer imod. 7 undlod at stemme. 
 

---ooOoo--- 
 
FMP gennemgik budgettet for 2009. 
 
NHS bemærkede, at foreningens økonomi er solid og at der er plads til den nedgang i 
indtægterne kontingentomlægningen vil medføre de første par år. 
 
Forsamlingen stemte om godkendelse af budgettet for 2009. 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. Ingen stemmer imod. 2 undlod at stemme.  
 
  
Ad 5. Opstilling af kandidater til formandsposten 
 
Lotte Garbers opstillede som formandskandidat. 
 
Dirigenten kontrollerede og godkendte stillerlisten og konstaterede at der ikke var andre 
kandidater til formandsposten. 
 
Lotte Garbers præsenterede sig kort og fortalte hvad hun forestillede sig at kunne gøre 
for DFF. Særligt to områder vil hun lægge vægt på: Foreningens synlighed og 
digitalisering. 
 
Forsamlingen valgte herefter Lotte Garbers som ny formand for DFF. 
 
Herefter fik Sally Altschuler ordet for at holde en takketale for FIG. 
  
 
Ad 6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen 
 
Dirigenten oplyste, at  
 
Janne Hejgaard ikke genopstiller. 
 
Flemming Madsen Poulsen, Sally Altschuler, Lise Bostrup og Ellen Boen genopstiller til 
bestyrelsen. 



 
Jo Hermann, Lise Bidstrup og Mads Heinesen stiller op som nye kandidater til 
bestyrelsen. 
 
Dirigenten konstaterede, at han havde modtaget gyldige stillerlister fra alle og at der var 
7 kandidater til 5 bestyrelsesposter, således at der i henhold til vedtægterne skal 
afholdes valg ved urafsteming.  
  
FIG takkede herefter Janne Heigaard som træder ud af bestyrelsen efter ca. 10 år. 
 
NHS oplyste, at den gamle bestyrelse i henhold til foreningens vedtægter fungerer frem 
senest til udgangen af juni måned, hvor der afholdes konstituerende møde i den nyvalgte 
bestyrelse. 
 
 
Ad 7. Valg af foreningens revisor 
 
Bestyrelsen foreslog, at MGI Faurum Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes. 
 
Mads Heinesen gjorde forsamlingen opmærksom på, at foreningens revisor sidste år, af 
Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede revisorer blev idømt en af de 
senere års største bøder for at have tilsidesat god revisorskik.  
 
FIG oplyste, at bestyrelsen desuagtet var tilfreds med revisorens arbejde for DFF og 
fastholdt forslaget om genvalg. 
 
Generalforsamlingen genvalgte herefter MGI Faurum Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab som foreningens revisor. 
 
 
Ad 8. Valg af to kritiske revisorer 
 
Søren K Svendsen ønskede ikke at genopstille som kritisk revisor.  
 
Bestyrelsen foreslog Janne Heigaard i stedet og genvalg af NHS. 
 
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Niels Holm Svendsen og Janne Heigaard som 
foreningens kritiske revisorer. 
 
Ad 9. Eventuelt 
 
Angela gjorde opmærksom på, at det for nye medlemmer var vigtigt, at folk i foreningen 
præsenterede sig ordentligt. 
 
NHS foreslog, at Udvalgene gjorde mere ud af at fortælle om, hvad der foregår i de 
enkelte udvalg. 



 
NHS takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 

oooOooo 
 

Referent: Nanna Hummelmose 
 


