REFERAT FRA

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 26. MARTS 2013 KL. 17.00
I VESTER VOV VOV, ABSALONSGADE 5, 1658 KBH V
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, Christian Kuntz, Jørgen Lerdam, Luba Mukibi Lynch, Sabine Ravn, Snobar Avani,
Stine Buhl, Tine Karrebæk, Ulla Krogh Henriksen, Paw Charlie Ravn, Jesper Møller.
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 medlemmerne for deres fremmøde - det var rart at se,
at så mange var mødt op.
Han indledte sin beretning med at fremhæve, at han havde indtrykket af, at det går godt i
branchen, og at der er gode nye spændende projekter derude. Anis modtager løbende
tilmeldinger fra branchen.
Formanden meddelte, at han har været i dialog med FAF og Pro-F omkring overenskomst,
men det er et vanskeligt område, og i forbindelse med omstrukturering hos FAF er
projektet nu ”på hold”.
Økonomi / Legater:
Formanden oplyste, at Anis sidste år har udbetalt over 1.000.000 kr. i legatstøtte inklusive
omkostningerne i forbindelse med Animationsdagen.
Siden 2004 har Anis bevilget næsten 6 mio. kr. til ca. 400 projekter. Det vil sige, at der blev
gennemsnitligt støttet med ca. kr. 15.000 pr. ansøgning.
Da det drejer sig om såkaldte ”Soft money” – beder vi ikke om tilbagebetaling af støtten,
men vi vil meget gerne opdateres på Projekterne.
Som speciel positiv nyhed meddelte han, at Anis har modtaget ca. 3–400.000 for nye
aftaler, som Sandra har forhandlet med DR (Pakke1 og Pakke2), der vedrører kanalerne
Ramasjang og DR-K samt internetportalen Bonanza,

Strategiseminar:
Bestyrelsen har sidste år afholdt et strategiseminar, hvor det bl.a. blev fastslået, at
efteruddannelse er den vigtigste arm i støtteordningen.
I år afholder bestyrelsen igen et seminar, hvor det bl.a. skal drøftes, hvad man gerne vil
med foreningen det kommende år.
Hjemmeside / nyhedsbrev:
Hjemmesiden er blevet opdateret. Den er stadig ikke perfekt, men vi er godt på vej
(sammen med Peter Hausner) at opgradere kommunikationen bl.a. via nyhedsbreve.
Desuden skal der ske et skifte til et nyt medlemssystem, som gør kontingentbetaling
nemmere i fremtiden.
Facebook og jobs
FB-gruppen ”Anim jobs i DK og omegn” kører rigtig godt. Den holdes i meget stram snor
og der tillades KUN, at der opslås betalte jobs. Andre opslag bliver slettet.
Odense Film Festival:
Anis har opgraderet samarbejdet med Odense Film Festival, så der nu uddeles statuetter
til de to priser:
•
Talentprisen 2012 – Christen Back for ”The Animation Tag Attack”
•
Børge Ring Prisen 2012 – Svilen Dimitrov for ”Rew Day”
(Jury: Flemming Quist Møller, Gunnar Wille, Paw Charlie Ravn)
Statuetterne er udformet af den britiske skulptør Joanna Mallin-Davies, og statuetten til
”Børge Ring Award” er baseret på et billede fra han Oscar-vindende film ”Anna & Bella”.
Prisen blev afsløret til Odense Film Festival 2012 med musik af Benjamin Koppel Trio.
Formanden takkede afslutningsvis sekretariatet og bestyrelsen for det gode samarbejde
og valget som formand.
3. Årsregnskab 2012.
Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Sandra. Hun bemærkede, at revisionen ikke
har givet anledning til forbehold. Det er et pænt regnskab for 2012, hun fremhævede bl.a.
den fortsat lave administrationsprocent på 9 %. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte det forelagte regnskab.
4. Budget og kontingent 2012.
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 også i år. Administrationsbidrag til Danske
Filminstruktører på kr. 60.000,- forbliver ligeledes uændret. Budgetforudsætningerne blev
godkendt at forsamlingen.
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5. Behandling af evt. forslag.
Der var ikke indkommet noget forslag.
7. Valg af bestyrelse.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Anders Nejsum, Peter Hausner og Thomas Fenger
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.
ANIS har ingen officielle poster i filmbranchen. Sandra repræsenter ANIS i Copy-Dan.
Sandra og Rikke deltog sidste år i et møde med en task force gruppe, som var nedsat fra
Copy-Dan for at undersøge de forskellige foreningers repræsentativitet til at modtage
rettighedsmidler. Sandra gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at indhente
rettighedserklæringer fra medlemmerne.
Sara og Søren sidder også i år i udvalget for Den Danske Animationspris ved Odense Film
Festival.
10. Evt.
Mihail opfordrede bestyrelsen til at kommunikere noget mere med medlemmerne. Sara
fortalte, at bestyrelsen vil prøve at tilbyde biografaftener til medlemmerne, hvor Anis
betaler billetterne. Men man har haft lidt svært ved at komme i gang med det.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.
Den ordinære generalforsamling sluttede kl. 17.50.
Ref/BS.
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