
REFERAT FRA  

 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

TORSDAG DEN 30. MARTS 2006 KL. 17.00  
HOS DANSKE FILMINSTRUKTØRER, VERMUNDSGADE 19 

 
 

Fra bestyrelsen deltog: Thomas Fenger, Sara Koppel, Peter Hausner, Søren Fleng og 
Anders Nejsum. 
Derudover var følgende medlemmer tilstede: Christian Kuntz, Søren ”Super” Sørensen, 
Rikke Bjerre og Trine Laier. 
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 meddelte, at ANIS i 2005 har modtaget flere Copy-Dan indtægter end normalt, 
som især hidrører fra kabelområdet. Da det er vigtigt, at midlerne bliver brugt til glæde for 
rettighedshaverne har ANIS’ bestyrelse truffet beslutning om følgende tiltag: 
 
Der blev uddelt ekstraordinær individuel støtte i 2005 inden for områderne musikvideoer, 
animeret kortfilm, og arbejds-/rejselegater udover den generelle støtte til efteruddannelse. 
Der blev bevilget i alt omkring kr. 800.000,- i legater. 
 
Der blev søsat diverse uddannelseskurser i samarbejde med FAF: 
Celaction med Anders Nejsum, tegning for animation med Christian Kuntz og Art Direction 
Masterclass med Lawrence Marvit. Alle kurser blev afholdt på den Grafiske Højskole med 
omkring 8 kursister på hvert kursus. Der afventes evalueringer fra kursusdeltagerne. 
 
Animationsdagen, som har ligget i støbeskeen i et par år, bliver til virkelighed i 2006. 
Bestyrelsen har bedt Tone Tarding om at være tovholder for arrangementet i samarbejde 
med Sara Koppel fra bestyrelsen. Der arbejdes i øjeblikket på at finde et sted, hvor 
arrangementet kan afholdes. Man planlægger, at det løber af stablen i august måned. 
 
Derudover planlægges et ”Cross-over” seminar med Danske Filminstruktører. 
 
 
3. Årsregnskab 2005. 
 
Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Sandra Piras. Generalforsamlingen 
godkendte det forelagte regnskab. 



4. Budget 2006. 
 
Et egentligt budget blev ikke fremlagt, da bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingen 
skulle drøfte en varslet udgiftsforhøjelse af administrationsudgiften til Danske 
Filminstruktører, men Sandra Piras gennemgik via diverse grafer m.m. udviklingen i ANIS 
indtægter og udgifter samt stigningen i ANIS Copy-Dan indtægter fra 2002-2005. På 
denne baggrund besluttede Generalforsamlingen 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,- til næste år. 
 
 
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 
og Anders Nejsum. 
Rikke Bjerre blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen som afløser for Karla Nielsen, som 
har bosat sig i Frankrig. 
 
Bestyrelsen er herefter sammensat som følger: 
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 ”Super” roste bestyrelsen for initiativet med at uddele den ekstraordinære pulje 
sidste år, som for animatorer gjorde det muligt at komme i gang med evt. ”skuffeprojekter”. 
Bestyrelsen anførte, at man planlægger uddelingen af en lignende pulje hvert år, dog vil 
der blive udstukket nogle klarere kriterier for ansøgningerne næste gang. Bestyrelsen vil 
tage stilling til, hvorvidt der uddeles flere gange om året og om der evt. skal nedsættes et 
legatudvalg. 
 
Trine Laier foreslog, at de færdige produktioner, som har fået ANIS støtte kunne blive vist 
på Animationsdagen, evt. i showrooms. Generalforsamlingen støttede ideen. 
 
Søren Fleng gjorde slutteligt opmærksom på DR2 tema- tirsdag om Dansk Tegnefilm den 
11.april. 
 
Den ordinære generalforsamling sluttede kl. 18.30. 
 
 
Ref/BS. 
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