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Fra bestyrelsen deltog: Søren Fleng, Sara Koppel, Peter Hausner, Rikke Bjerre og Anders 
Nejsum. 
Derudover var følgende medlemmer tilstede: Henriette Ramlau, Trine Laier, Sabine Ravn, 
Charlotte Worsaae, Nadia Mukibi, Ole Søby Madsen, Snobar Avani, Irene Sparre 
Hjortshøj, Christian Kuntz og Anders Worm. 
Fra DF’s sekretariat deltog Sandra Piras og Bibi Skousen. 
Observatører: Jón Kristinsson og Troels Cederholm. 
 
 
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. 
 
Da formanden befandt sig i Baskerlandet, læste Søren Fleng hans beretning op for 
forsamlingen: 
 
”Allerførst stort tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde og tak til administrationen for 
fin varetagelse af vores interesser og checket forretningsføring. Og stort tillykke med 
deres nye lokaler. 
 
Det har været et nogenlunde stille år, med lidt mindre projektstøtte end foregående år, og 
rejse- og efteruddannelsesstøtte på et normalt niveau. 
M.h.t. projektstøtte fornemmer vi, at gode projekter kræver sin modning, og at der findes et 
slags loft over mængden af støtteværdige initiativer. Godt det samme, for vi har altid 
mulighed for at skrue op for andelen, vi kan støtte folk med, i forhold til deres ansøgte 
max. Dette er selvfølgelig også tilfældet med rejse-, efteruddannelses- og Annecy-
ansøgningerne, så vi har et let job med at komme af med penge i alle tilfælde. 
 
Alle animationsdags-deltagere virkede meget glade for initiativet, og vores egen 
beslutning, at afholde den hvert andet, i stedet for hvert år, synes helt rigtig. Både i forhold 
til mængden af nyt visnings-materiale, som det er muligt at tilvejebringe, i forhold til 
kræfterne og pengene der går til et arrangement af den beskaffenhed og i forhold til at 
bidrage med fornuftigt og inspirerende indhold. 
 
Vores samkvem og samarbejde med administrationen kører fint, og vi skal I det 
kommende år, med Sandras hjælp, løse 2 opgaver: 



1) At afsøge, hvorvidt der er mulighed for at ANIS får en del af afgifterne fra salg af spil, 
med henvisning til, at animationen til spil, ligesom animation til film, reklamer o.a., laves af 
folk fra animationsbranchen, der har behov for efteruddannelse, støtte til studierejser etc. 
Altså, at få en del af de afgifter, som salg af spilmedier må afstedkomme, kanaliseret over i 
den brancheorganisation, der varetager efteruddannelse af animatorer og beslægtede 
faggrupper, aktive i spilfremstilling. Her kan man nok med held konsultere Gunnar Wille og 
Morten Thorning; de må have et godt overblik over den slags muligheder. 
 
2) At færdiggøre en letfattelig artikel, for interesserede, om ANIS’ rolle, herunder en kort 
beskrivelse af hvorfra præcis, rettighedsmidlerne stammer fra, Jeg er begyndt på dette 
arbejde og færdiggør det gerne, men har behov for en smule hjælp. Denne artikel kan så 
lægges strategisk tydelig på hjemmesiden. 
 
Ellers ikke så meget; jeg håber ydmygest, at I har det godt, og at vi alle klarer overgangen 
til fuldt digitale medier uden at blive hverken bitre eller arbejdsløse, men tværtimod glade 
og fornøjede over trængslers forsvinden. 
 
God fornøjelse fra Thomas” 
 
 
3. Årsregnskab 2007. 
 
Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Sandra Piras. SP tilføjede, at det er et rigtig 
godt regnskab. Generalforsamlingen godkendte det forelagte regnskab. 
 
 
4. Budget 2008. 
 
Der plejer ikke at blive præsenteret et egentligt budget, da indtægterne fra Copy-Dan 
svinger fra år til år, samtlige poster er afhængige af salg af blanke midler. Båndkopi falder 
hvert år, mens kabelindtægterne stiger. Grundet regeringens skattestop gereres der ingen 
midler fra harddisksalg. Sandra Piras oplyste, at hun sammen med revisoren gennemgår 
årets indtægter og udgifter, som danner grundlag for årsregnskabet og beregning af 
administrationsprocenten. 
Kontingentet på kr. 200,00 og det årlige administrationsbidrag til Danske Filminstruktører 
på kr. 50.000,- forbliver uændret. 
 
 
5. Forslag til opdatering af bilag 1 til vedtægterne: 
 
Man diskuterede, hvorvidt listen skulle være mere udførlig og evt. opdeles i de forskellige 
produktionsformer – men bortset fra, at ”modellør” skal gælde for prop, set og character 
blev bestyrelsens forslag til opdatering af listen godkendt 
 
 
6. Behandling af evt. forslag. 
 
Der var ikke indkommet forslag indenfor den i vedtægterne anførte frist. 
 
 
7. Valg af bestyrelse. 
 
Bestyrelsen genopstillede med Thomas Fenger, Peter Hausner, Sara Koppel, Søren 
Fleng, Anders Nejsum og Rikke Bjerre. Bestyrelsen blev genvalgt. 
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8. Eventuel indstilling til poster og udvalg. 
 
Intet til dette punkt. 
 
 
9. Animationsdag. 
 
Animationsdagen afholdes foreløbigt hvert andet år. Søren Fleng berettede, at næste 
animationsdag er fastsat til den 16. maj 2009. Arrangementet afholdes som sidst på 
Filmskolen. Folk har været glad for at være der sidste år. 
 
Søren og Snobar går videre med sagen. Der udsendes invitationer til et brainstormmøde, 
hvorefter der kan nedsættes nogle arbejdsgrupper. 
 
Snobar foreslog, at der afholdes små arrangementer for medlemmerne engang imellem, 
så man får mulighed for at ses lidt oftere. Der etableres en blog, hvor man kan 
kommunikere med hinanden (”animationsdagen” er stadigvæk aktiv). 
 
 
10. Evt. 
 
Irene Sparre har i forbindelse med opstart af egen virksomhed (Filmish) stiftet foreningen 
”Nordic TD Forum”, som networker i de 5 nordiske lande indenfor 3D området. Hun er af 
den opfattelse, at der er mange indenfor 3D ikke kender ANIS. 
 
Irene mente desuden, at ANIS burde støtte foreningen. Hun vil sende yderligere info til 
bestyrelsen, som tager det op. 
 
Igen faldt talen på foreningens hjemmeside eller rettere sagt mangel på samme. Nu må 
ANIS snart få sin egen hjemmeside – alternativt en blog. Christian Kuntz, som tidligere 
havde sagt ja til at undersøge mulighederne, efterlyser et relevant navn til en blog. Ole 
Madsen vil undersøge mulige domæner til ANIS. Ole og Christian indgår i arbejdsgruppen 
”hjemmeside” og de vender tilbage. 
 
Den ordinære generalforsamling sluttede kl. 18.10. 
 
 
Ref/BS. 
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