
REFERAT FRA  

 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

ONSDAG DEN 2. APRIL 2014 KL. 18.00  
I MEDBORGERHUSET NØRREBRO, KAPELVEJ 44 

 
 

Fra bestyrelsen deltog: Thomas Fenger, Søren Fleng, Sara Koppel, Peter Hausner, og 
Rikke Bjerre. 
Derudover var følgende medlemmer tilstede: Casper Høg Grønvall, Charlotte Worsaae 
Nielsen, Dorte Bengtson, Helle Harbou, Henriette Ramlau, Jørgen Lerdam, Mihail Badica, 
Rasmus Møller, Sanne Dirckinck-Holmfeld, Sabine Ravn, Snobar Avani, Stine Buhl. 
Fra DF’s sekretariat deltog Sandra Piras, Bibi Skousen og Tine Schmädicke. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

 
Sandra Piras blev valgt til dirigent. 
Bibi Skousen blev valgt til referent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen 
indsigelser mod afholdelse af GF den 2. april. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
Formanden bød velkommen og takkede medlemmerne for deres fremmøde.  
 
Økonomi / Legater: 
Formanden indledte sin beretning med en gennemgang af Anis’ legatuddelinger. 
Indtægterne fra Copy-Dan er siden 2004 som minimum 3-doblet. Siden da er der blevet 
uddelt kr. 7 mio. til i alt 496 projekter = i gennemsnit kr. 14.113 pr. bevilling. Der er uddelt 
støtte til 119 ansøgninger om efteruddannelse og 111 ansøgninger om rejselegater (inkl. 
Annecy). 
 
Sidste år var der blevet ansøgninger på op mod kr. 1,7 mio. i alt og bestyrelsen uddelte kr. 
799.000, altså gennemsnitlig kr. 12.500 pr. bevilling. 
 
Formanden gennemgik, hvordan foreningen normalt prioriterer at uddele midler, og han 
nævnte en række af de produktioner, som ANIS har støttet gennem årene, hvor én har 
været shortlistet til en Oscar. 
 
Arrangementer: 
Der afholdtes et animations arrangement i forbindelse med Odense Film Festival fredag 
den 31. august. Det gentages igen i år og der vil afgå busser fra København til Odense for 
deltagerne fra Sjælland. Nærmere information følger senere. 
 
Jørgen Lerdam bemærkede, at der vil finde et arrangement sted den 29. august i Odense 
med Wikke og Rasmussen. 
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Hvad arbejder vi ellers med: 
Sociale arrangementer 

• Sara’s Percistence of Vision Screening, som fandt sted i oktober 2013. 
 
Strategiske partnerskaber 

• Fortsat støtte til Odense Film Festival – nu i tre-årige bevillinger. Formålet er at 
få øget fokus på animation i Danmark, og dansk animation i udlandet. 
 

Sidste års vinder var: 
Carlo Vogele (LU), "Una Furtiva Lagrima" – børge Ring Prisen 
Susanne Bækby Olesen for ”Skål Viola” – Talentprisen 
 

• Fortsat støtte til Nordic TD Forum for at støtte den teknologiske innovation som 
er nødvendigt for at kunne producere animation i Danmark. 

 
Næste afholdelse af Animationsdagen er planlagt i 2015. Formanden mente, at der bør 
ske en nytænkning af konceptet. Der er hensat 100.000 til arrangementet, hertil kommer 
evt. støtte fra DFI. 
Der var en diskussion af arbejdsbyrden involveret med at arrangere disse arrangementer, 
og selvfølgelig skal arrangøren påregne sig et honorar i forbindelse hermed. Det samme 
gør sig i også gældende for Sara Koppel, som har lagt en stor arbejdsindsats i samarbejde 
med Odense Filmfestival. 
 
Hvad sker der i branchen: 
De fem største animationsfirmaer har slået sig sammen til ”Animationscirklen”, som er en 
ny producentforening indenfor branchen, som arbejder sammen med producent-
foreningen. Man vil se på muligheden for at forbedre vilkårene for at producere animation i 
Danmark i fremtiden. 
ANIS bakker op om tiltaget og ser frem til et muligt samarbejde. 
 
Fremtidssikring – det skal vi arbejde med i det kommende år 

• Et velfungerende og tidssvarende medlemssystem 
• Bedre dokumentation af rettigheder (til forbedring af fremtidige forhandlinger) 
• Flere medlemmer 
• Bedre kommunikation 

 
Casper Høg var interesseret i at høre om, hvorvidt computerspil genererer 
rettighedsmidler. Hertil svarede Sandra Piras, at dette ikke er tilfældet af to hovedårsager; 
animatorens rettigheder overdrages normalt altid til producenten, og der finder ikke en 
offentlig fremførelse sted, som det ellers er påkrævet for at modtage rettighedsmidler 
(Public Performance). Men af gode nyheder i forhold til spil, kunne SP dog berette, at DFI i 
deres nye filmudspil lægger op til, at der afsættes betydeligt flere midler til spil. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
3. Årsregnskab 2013. 
 
Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Sandra. Regnskabet var godkendt af 
revisionen og har ikke givet anledning til forbehold. Det er et pænt regnskab for 2013. 
Sandra fremhævede især den meget lave administrationsprocent på 5 %, som er 
bemærkelsesværdig i Copy-Dan sammenhæng. Men som også hænger sammen med, at 
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ANIS ingen løn eller personaleomkostninger har. Dog bemærkede hun en markant 
nedgang på kontingentindbetalingen på 50 %. Dette skal der rettes op på i forbindelse 
med etableringen af et mere effektivt medlemssystem og tilgang af nye medlemmer. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Generalforsamlingen godkendte det forelagte 
regnskab. 
 
 
4. Budget og kontingent 2014. 
 
Da indtægterne fra Copy-Dan varierer fra år til år, plejer der ikke at blive præsenteret et 
egentligt budget. Årets indtægter og udgifter, som danner grundlag for årsregnskabet og 
beregning af administrationsprocenten, bliver gennemgået af Sandra med revisoren. 
Kontingentet på kr. 200,00 fastholdes. Forsamlingen anbefalede, at bestyrelsen gør en 
indsats i henhold til kontingentopkrævningen – evt. via aftale med PBS eller lignende. 
Administrationsbidrag til Danske Filminstruktører på kr. 60.000,- forbliver ligeledes 
uændret i år, men er varslet at ville stige i 2015. Budgetforudsætningerne blev godkendt at 
forsamlingen. 
 
 
5. Behandling af evt. forslag. 
 
Der var ikke indkommet noget forslag. 
 
 
6. Valg af bestyrelse. 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Søren Fleng, Sara Koppel og Rikke Bjerre (ønskede ikke genvalg). 
Rasmus Møller stillede op til valg. 
Bestyrelsen opstillede med Thomas Fenger, Peter Hausner, Sara Koppel, Søren Fleng, 
Anders Nejsum og Rasmus Møller. 
De fremmødte var enig i valget af bestyrelsen. Velkommen til Rasmus Møller! 
 
 
7. Eventuel indstilling til poster og udvalg. 
 
ANIS har ingen officielle poster i filmbranchen. Sandra repræsenter ANIS i Copy-Dan.  
Rikke Bjerre forbliver kontaktperson i forbindelse med Copy-Dan. 
Sara og Søren sidder også i år i udvalget for Den Danske Animationspris ved Odense Film 
Festival. 
 
 
8. Evt. 
 
Intet. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden. 
Den ordinære generalforsamling sluttede kl. 19.20. 
 
 
Ref/BS. 


