
Anis’ ordinære generalforsamling  

Onsdag d. 28. april 2021 kl. 17.00 

 

Generalforsamlingen blev afholdt digitalt med enkelte bestyrelsesmedlemmer 

siddende i Linnésgade. 

 

Fra bestyrelsen deltog: Søren Fleng (fmd.), Pernille Ørum Morell, Rasmus Møller, Peter 

Hausner og Thomas Fenger. 

 

Fra sekretariatet deltog Sandra Piras (sekretariatschef) og Karin Camphausen (referent). 

Følgende medlemmer deltog: Stine Buhl, Claus Darholt, Lise Ann Mangino, Christina Brix, 

Jeanette Nørgaard, Karina Posborg, Søren Bro Sparre, Claus Toksvig Kjær og Peter 

Meldgaard. 

 

 
1. Valg af dirigent og referent 

 

Søren Fleng bød velkommen og gav udtryk for, hvor godt det bliver at kunne mødes fysisk 

forhåbentligt til næste års generalforsamling.  

Sandra Piras blev valgt til dirigent, og Karin Camphausen blev valgt til referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til lovene 

og gav efterfølgende ordet videre til formanden. 

 

 
2. Formandens beretning om virksomheden siden sidste ordinære 

generalforsamling 

 

Formanden aflagde sin beretning. 

 

Dirigenten spurgte efterfølgende forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til 

formandens beretning, hvilket der ikke var.   

 

 

 



 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og gennemsigtighedsrapport 

for 2020 

 

Sandra Piras gennemgik gennemsigtighedsrapporten, resultatopgørelsen samt 

pengestrømsanalysen, som også blev vist på storskærm. 

Regnskabet og gennemsigtighedsrapporten blev godkendt af forsamlingen.  
 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent 

Søren fortalte, at bestyrelsen generelt ikke arbejder ud fra et budget. Det blev allerede i 

2019 besluttet, at kontingentet sættes op til kr. 260 pr. år. Opkrævningen skulle have været 

gældende pr. 2020, men grundet blandt andet Covid-19, blev kontingentstigningen udsat 

til at gælde fra januar 2021.  

 

      5. Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning 
 

Sandra Piras forklarede, at principperne for anvendelsen af de kollektive midler skal 

godkendes af generalforsamlingen. Thomas gennemgik støtteoversigten, og der blev af 

forsamlingen stillet spørgsmål til legatansøgninger. Søren forklarede, at bestyrelse sidste år 

lukkede op for efteruddannelsespuljer af 50.000 ad gangen, som medlemmer og andre 

rettighedshavere kan ansøge om.  

 

Forsamlingen godkendte herefter forslaget om anvendelsen af midlerne. 

      6. Præsentation af samarbejdet med pensionsordningen Heap.dk 
 

Søren forklarede at mange i animationsbranchen hopper fra produktion til produktion og 

har ikke nogen pensionsordning. Der kan være perioder, hvor det kan være svært at lægge 

penge til side til pension og andre perioder, hvor der er mere luft i økonomien. De store 

pensionsselskaber er rigide og deres pensionstilbud er ikke gearet til løsarbejdere. Heap 

Pension har lavet en fleksibel pensionsløsning, som kører nemt og smart via en app, hvor 

man kan indbetale, når man har lyst og mulighed via mobilepay. Heap tilbyder alle 

medlemmer af Animationssammenslutningen en velkomstgave på kr. 1000 til 

pensionsopsparingen, hvis man tilmelder sig inden 31. maj.  Fremover vil det være en 

mulighed at vælge at overføre en del af ens rettighedsudbetaling direkte til Heap. Heap er 

håndteret af Topdanmark, og pengene er sikret uanset hvad der sker med Heap. Heap 

tilbyder også andre typer forsikringen og fordelen er klart, at der ikke er krav om en 

løbende månedlig overførsel. Man indbetaler når man har råd.  



 

 

      7. Valg af bestyrelse  

 

Ramus Møller gennemgik bestyrelsens sammensætning: 

Søren Fleng (formand)            Ikke på valg 

Sara Koppel (næstformand)  Ikke på valg 

Rasmus Møller   Ikke på valg 

Thomas Fenger   På valg – ønsker genvalg 

Peter Hausner   På valg – ønsker genvalg   

Pernille Ørum-Nielsen   På valg – ønsker genvalg 

 

Dirigenten hørte forsamlingen, om der var andre kandidater, der ønskede at stille op til 

bestyrelsen. Der var ingen i forsamlingen, der ønskede at stille op, og der var opbakning til, 

at Thomas Fenger, Peter Hausner og Pernille Ørum-Nielsen blev genvalgt.  

 

      8. Eventuelle indstillinger til poster og udvalg jvf. §10 

Ingen indstillinger til poster og udvalg. 

 

      9. Behandling af indkommende forslag 

Ingen indkommende forslag.  

      7. Eventuelt 

 

Ingen kommentarer 

 
Sandra Piras erklærede den ordinære forsamling for afholdt og takkede for god ro og orden. 

 


