Referat fra HUFs generalforsamling 4 juni 2006
Tilstedeværende: 19 deltagere (hvoraf to af dem var repræsentanter fra Forfatterhaab.dk)
Referent: Nicole Boyle Rødtnes
Klaus Hougaard blev valgt som dirigent.
Formand Line Lybecker aflagde en beretning om foreningens arbejde og aktiviteter det sidste år.
Kasser Daniel Schandorff Thomsen fremlagde regnskabet. Hvor den primære indtægt var
medlemskontingenter og salg ved loppemarkeder.
Bjarke Schjødt-Larsen blev genvalgt som menigt bestyrelelsesmedlem. Camilla Wandalh blev valgt
som første suppleant og Klaus Haougaard blev genvalgt som revisor.
Der var fremlagt et forslag om kontingentstigning til 75 kr. eller til 100 kr. 100 kr. blev vedtaget og
træder i kraft fra 1. januar 2007.
Nicole Boyle Rødtnes fremlagde den spørgeskemaundersøgelse der blev foretaget i løbet af februar
2006. Resultaterne viste generel stor tilfredshed med HUF, og at medlemmerne var interesseret i
flere arrangementer og udgivelser.
Der blev nedsat et Arrangementsudvalg, som skal stå for at arrangere og afholde events for HUFs
medlemmer over hele landet. Udvalgets medlemmer blev: Camilla Wandahl, Marie Oscilowski og
Maria Petersen.
Artikelsektion og Forfatterwiki
Rasmus Østergaard Petersen informerede om at Forfatterwiki lukker grundet mangel af interesse fra
medlemmerne. De relevante artikler vil blive sorteret fra og lagt ud under artikelsektionen, som i
fremtiden skal høre under Foreningsbladets Skrivelysts varetægt.
Forfatterhåb
Det blev vedtaget, at man ikke kan være medlem af både HUF og Forfatterhåb, men når
medlemmerne overskrider HUFs aldersgrænse skal deres medlemskab automatisk flyttes over til
Forfatterhåb.
Årstidssamling
Der blev fremlagt et overslag over, hvor meget det ville koste at få årstidssamlingen trykt
professionelt. Ved en afstemning blev det vedtaget, at HUF vil ligge de nødvendige penge for at få
samlingen trykt, og derefter forsøge at tjene udgifterne ind ved salg af samlingen.
Ved samme lejlighed blev der orienteret om, at der i løbet af august vil komme en tilbagemelding
på de indsendte tekster, samt en offentliggørelse af deadline for den næste indsendelsesrunde.
Her blev også aftalt at samarbejde med Forfatterhåb, så vi kunne dele udgifterne og begge
foreninger have tekster med i samlingen.
Det nye valgsystem
Nicole Boyle Rødtnes fremlagde et forslag til et nyt valgsystem. Det blev vedtaget med en tilføjelse
af en kasser suppleant.
Det nye valgsystem fungerer således:

Først vælges en kasserer, der sidder i to år. Er der flere opstillede vil den med næst flest stemmer
fungere som kasser suppleant.
De opstillede bestyrelsesmedlemmer præsenteres, og hvert medlem har fire stemmer. Man kan kun
stemme en gang på hver opstillede.
Fire bestyrelsesmedlemmer vælges ud af de opstillede. Det er de fire, der får flest stemmer, der
bliver valgt ind. De sidder alle i to år.
De to, der fået femte og sjette flest stemmer, bliver henholdsvis første- og andensuppleant.
Dernæst stemmer alle tilstedeværende om hvem af de fire indvalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal
være formand for HUF. Hvert medlem har en stemme.
Bemærk, at formanden SKAL have siddet i den foregående bestyrelse. Hvis ingen af de fire
indvalgte har siddet i den foregående bestyrelsen, træder denne regel dog ud af kraft.
De resterende tre indvalgte fordeler selv indbyrdes posterne: Næstformand, sekretær og menigt
bestyrelsesmedlem.
Næste valg vil til bestyrelsen vil være i år 2008 og fungere i henhold til systemet beskrevet ovenfor.
Evt.
Herunder blev der taget to hovedemner op det ene var hvordan man kunne gøre siden mere
tillokkende for ikke-medlemmer, nu hvor kontingentet stiger. Det andet var en generel debat om
hvordan vi kunne få flere til at give kommentarer på HUF. Jeg har listet de forskellige forslag
nedenfor, jeg er startet med dem om siden og sluttet af med kommentargivningen.

En mere tillokkende side
En prøveperiode
Der frembragt et forslag at indføre en prøveperiode for ikke medlemmer, sådan som blandet andet
vores Søsterforening Forfatterhåb har. Det ville fungere på den måde at ikke-medlemmer havde
adgang til siden i en kortere periode. Der var to forslag om hvordan denne ordning skulle fungere.
Det første forslag var at ikke-medlemmer kunne få en prøveperiode på fx en måned, hvor de kunne
afprøve sidens faciliteter. Det andet var at gøre det muligt at logge ind med det samme efter
tilmeldelse, så man inden betalte havde mulighed for at se det lidt nærmere an.
Offentlige tekster og statestik
Der kom et forslag om at medlemmerne skulle have mulighed for at gøre teksterne offentlige, evt.
en fra hvert medlem. Det skulle være for at reklamere for HUF, så ikke-medlemmer kunne se
hvilken type tekster der var på siden. Der var mange forskellige synspunkter på emnet.
Et andet forslag var at offentliggøre en statistik over, hvor mange tekster der under hver genre. Igen
var der mange forskellige holdninger til om det ville afskrække eller tillokke nye medlemmer.
Udtalelser fra medlemmerne:
Der kom et forslag om at have udtalelser fra medlemmerne på siden, som en smagsprøve for ikkemedlemmer. Det blev dog kritiseret for få siden til at minde om Tv-shop, og der var bred uenighed
om forslaget.
Tabel over medlemsfordele
Der kom et forslag om at opstille, hvad man får som medlem tydeligt på forsiden evt. i en form for
Tabeller. Så det var lettere at overskue præcis hvad man fik for pengene. Dette var der stor
tilslutning til og der arbejdes nu på hvordan det skal udføres i praksis.

Flere kommentarer:
Et forslag om begræsning af tekster, så hvert medlem skulle dele sine tekster i aktive og inaktive
tekster, med et max antal for hvor mange aktive tekster man måtte have, blev fremført. På den måde
kunne man skelne mellem hvilke tekster medlemmet særligt ønskede kommentarer på. De inative
tekster ville stadig være tilgængelige på siden, men på denne måde ville det være lettere at overskue
teksterne. Der var en bred tilfredshed med forslaget og det er taget til revision.
Der kom et forslag om at der skulle sættes en begrænsning på, hvor mange tekster man kan uploade
om ugen, og det var der en bred enighed om var en god idé. På den måde kan der nemlig sikres at
der under ”nye tekster” var flere forskellige navne, og ikke bare en, der oploadede en stor mængde
på en gang.
Der kom også et forslag om sletning af tekster efter fx en måned, og så kan man genuploade de
gamle tekster, hvis man ville. Dette forslag var der ikke videre stemning for.
Dato for næste års generalforsamling blev fastsat til 4. – 6. maj
Bestyrelsen siger tak til alle de deltagende og på gensyn næste år.

