
REFERAT FRA  

 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

TORSDAG DEN 27. MARTS 2007 KL. 17.00  
HOS DANSKE FILMINSTRUKTØRER, VERMUNDSGADE 19 

 
 

Fra bestyrelsen deltog: Thomas Fenger, Søren Fleng, Sara Koppel, Peter Hausner, Rikke 
Bjerre og Anders Nejsum. 
Derudover var følgende medlemmer tilstede: Evan Kallermann, Henriette Ramlau, Snobar, 
Claus Darholt, Christian Kuntz og Louise Muchardt. 
Fra DF’s sekretariat deltog Sandra Piras og Bibi Skousen. 
 
 
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. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
Formanden takkede indledningsvis bestyrelsen for deres arbejde i det forgangne år. 
Foreningen har brugt flere penge, og det har været et travlt år. 
 
ANIS tog initiativet til afholdelse af 2 kurser i 2006 sammen med FAF. ”Art Direction 
Masterclass” med Lawrence Marvit i begyndelsen af marts og ”Drawing for Animation” 
med Christian Kuntz i marts/april. Bestyrelsen har fået en del praktiske erfaringer i denne 
forbindelse og erfaret, at planlægning og koordinering indebærer et større arbejde end 
først antaget. Men da det skal være foreningens flagskib, vil man fortsætte med relevante 
kurser når man finder gode undervisere hertil. Formanden opfordrede medlemmerne til at 
komme med gode forslag til kurser/undervisere. 
 
Der blev også i 2006 uddelt individuel støtte inden for områderne musikvideoer, animeret 
kortfilm, og arbejds-/rejselegater udover den generelle støtte til efteruddannelse. Der blev 
bevilget i alt kr. 663.475,- i legater i oktober puljen sidste år. Bestyrelsen har i denne 
forbindelse opfordret legatmodtagerne til at vende tilbage med materiale, som viser, hvad 
pengene er blevet brugt til – ikke for at holde justits, men for at kunne danne sig et indtryk 
af, hvad det er for produktioner der er blevet støttet. 
 
Branchedagen finder sted lørdag den 26. maj. Udvalget bestående af Søren Fleng, Sara 
Koppel og Rikke Bjerre er i fuld gang med at lægge sidste hånd på dagen. 
 
Odense Film Festival uddeler i år for første gang ”Dansk Animationspris”, som består af 2 
priser, én for ”bedste film” kr. 15.000 og én for ”nyt dansk talent” kr. 10.000. Sara Koppel 
sidder i udvælgelseskommiteen. 
 



  
 
3. Årsregnskab 2006. 
 
Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Sandra Piras. SP bemærkede, at det er et fint 
regnskab – foreningen har efterlevet deres mål om at bruge flere penge på 
rettighedshavere. Generalforsamlingen godkendte det forelagte regnskab. 
 
 
4. Budget 2006. 
 
Der plejer ikke at blive præsenteret et egentligt budget, da posterne er forholdsvis små, og 
indtægterne fra Copy-Dan svinger fra år til år. Sandra Piras oplyste, at hun sammen med 
revisoren gennemgår årets indtægter og udgifter, som danner grundlag for årsregnskabet 
og beregning af administrationsprocenten. 
På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at lade det årlige kontingent stige til kr. 
200,00 for 2007 samt forhøje administrationsbidraget til Danske Filminstruktører fra kr. 
30.000 til kr. 50.000,-. 
 
 
5. Behandling af evt. forslag. 
 
Der var ikke indkommet forslag indenfor den i vedtægterne anførte frist. 
 
 
6. Valg af bestyrelse. 
 
Bestyrelsen genopstillede med Thomas Fenger, Peter Hausner, Sara Koppel, Søren 
Fleng, Anders Nejsum og Rikke Bjerre. 
 
 
8. Eventuel indstilling til poster og udvalg. 
 
Intet til dette punkt. 
 
 
12. Evt. 
 
Søren, Rikke og Sara berettede om branchedagen. ANIS har etableret en site 
”animationsdag.dk”, hvor medlemmerne kan komme med forslag og gode ideer til dagen. 
 
Den ordinære generalforsamling sluttede kl. 18.10. 
 
 
Ref/BS. 
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