REFERAT FRA

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL. 17.00
HOS DANSKE FILMINSTRUKTØRER, NØRRE VOLDGADE 12
Fra bestyrelsen deltog: Thomas Fenger, Søren Fleng, Sara Koppel, Peter Hausner, Rikke
Bjerre og Anders Nejsum.
Derudover var følgende medlemmer tilstede: Snobar Avani, Mihail Badica, Hope Devlin,
Cathrine Kondas, Louise Muchardt, Luba Mukibi og Kristian Kristensen.
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 de tilstedeværende medlemmer for fremmødet og indledte sin
beretning med et historisk tilbageblik til foreningens spæde start i 1997 og fortsatte med
opridsning af de tiltag der er sket i mellemtiden:
Før i tiden blev der udelukkende uddelt legater i overensstemmelse med ANIS
efteruddannelsesfond. Men efter foreningen modtog flere Copy-Dan midler, som især
hidrørte fra kabelområdet, blev der i 2005 uddelt ekstraordinær individuel støtte inden for
områderne musikvideoer, animeret kortfilm, og arbejds-/rejselegater udover den generelle
støtte til efteruddannelse. Denne ekstraordinære uddeling forsatte i de næste år, og i
årene 2005 – 2011 blev der uddelt årligt omkring kr. 700.000, hvoraf ca. kr. 125.000 gik til
efteruddannelse.
Denne legatuddeling matchede imidlertid ikke de gamle vedtægter. Derfor blev det
besluttet at ændre vedtægterne, som skulle tilpasses nutidens legatuddelinger.
Ændringerne blev godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling sidste år.
Efteruddannelsesfonden blev afskaffet og erstattet med et nyt sæt retningslinjer. Der er
skabt en ny forretningsgang m.h.t. de tre årlige uddelinger, som omfatter både produktion
og efteruddannelse. Der er ligeledes indført en ny procedure for ansøgning, nemlig at den
max må fylde 8 sider og indsendes i 7 eksemplarer.
Formanden informerede også om, at foreningen har fået en ny database, som forenkler
arbejdsgangen og gør det muligt at få et nøje overblik over legatuddelinger,
kontingentindbetalinger etc. Han henviste ligeledes til foreningens hjemmeside, som
rummer de nyeste begivenheder.
Beretningen blev godtaget af forsamlingen.

3. Årsregnskab 2010.
Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Sandra. Hun fremhævede bl.a., at
administrationsprocenten på 11 % er pænt, og at regnskabet ser fint og godt ud.
Generalforsamlingen godkendte det forelagte regnskab.
4. Budget og kontingent 2011.
Da indtægterne fra Copy-Dan varierer fra år til år, plejer der ikke at blive præsenteret et
egentligt budget. Sandra gennemgår årets indtægter og udgifter, som danner grundlag for
årsregnskabet og beregning af administrationsprocenten.
Kontingentet på kr. 200,00 fastholdes også i år. Administrationsbidrag til Danske
Filminstruktører på kr. 60.000,- forbliver ligeledes uændret. Budgetforudsætningerne blev
enstemmigt godkendt at forsamlingen.
5. Animationsdag
Søren meddelte, at animationsdagen ikke afholdes i år, selvom det oprindeligt var
meningen, at den skulle afholdes hvert andet år. Det er et stort arbejde at stable dagen på
benene, og der har ikke været tid og overskud til det i år.
Sara foreslog, at der i stedet for afholdes et mindre arrangement, f.eks. en sommerbar.
Der blev nedsat en mindre arbejdsgruppe, bestående af Snobar, Luba og Cathrine, som
tager sig af planlægningen af arrangementet, som skal løbe af stablen lørdag den 20.
august.
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. Der var ikke andre kandidater.
Bestyrelsen blev genvalgt.
8. Eventuel indstilling til poster og udvalg.
Sandra repræsenter ANIS i Copy-Dan. Sara og Søren sidder i udvalget for Den Danske
Animationspris ved Odense Film Festival.
10. Evt.
Snobar forslog, at foreningen inviterer medlemmerne en eller et par gange om året i
biografen til animationsfilmaften. Forslaget blev meget positivt modtaget. Bestyrelsen
tager det op til næste bestyrelsesmøde.
Den ordinære generalforsamling sluttede kl. 17.45.
Ref/BS.
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