Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling
24.april 2021 kl. 15

OBS! ADRESSE: IDA Conference · Kalvebod Brygge 31-33 · 1780 København V
OBS! Grundet situationen omkring corona, opfordrer vi alle ordinære medlemmer til
løbende og også på selve dagen at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside vedr.
generalforsamlingens afvikling. Hvis et forsamlingsforbud el.lign. umuliggør
gennemførelse, vil bestyrelsen meddele, hvad der i stedet kommer til at ske.
Hold øje med: https://danskforfatterforening.dk/ => Om => Vores struktur =>
generalforsamling 2021

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
a)Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2020 (revideret af revisor) se
rapporten her: http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ (scroll ned til
gennemsigtighedsrapport)
b)Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive
forvaltningsorganisationer 2021 (fx Copydan) se forslaget her:
http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ (scroll ned til
gennemsigtighedsrapport)
5. Forelæggelse af foreningens budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
for indeværende år
6. Opstilling af kandidater til formandsposten
7. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
8. Valg af foreningens statsautoriserede eller registrerede revisor
9. Valg af to kritiske revisorer
10. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer
11. Eventuelt
To bilag skal du finde på hjemmesiden
Til dagsordens pkt. 4 to bilag, som du kan finde ved at scrolle ned til
”Gennemsigtighedsrapport” på følgende link:
https://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
Fortæl os, om du kommer til generalforsamlingen
Af hensyn til planlægning i forhold til eventuelle sundhedsmæssige pladskrav har vi brug
for at vide, hvor mange vi skal regne med til generalforsamlingen. Vi opfordrer derfor
ordinære medlemmer til - senest den 7. april 2021 - at sende en mail til
df@danskforfatterforening.dk med tilsagn om deltagelse i generalforsamlingen.
Der er i år ikke middag efter generalforsamlingen.
Transport

Medlemmer med bopæl udenfor hovedstadsområdet kan få rejsegodtgørelse mod efterfølgende
indsendelse af billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller busbillet med fradrag af kr. 75.
Associerede medlemmer, og ordinære medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i
generalforsamlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger, jf. vedtægternes § 11.

Husk medlemskort til generalforsamlingen og TJEK ADRESSE OG HJEMMESIDE
inden mødet!

