Referat af HUF’s Generalforsamling 2009

Valg af dirigent
Betina blev valgt som dirigent.

Formandens beretning
v. Bjarke Sølverbæk
Den nye bestyrelse har gennem det sidste år brugt megen tid på at arbejde sig ind i rutinerne omkring det at
lede og administrere HUF. Det administrative har taget langt mere tid, end vi havde forventet, og det er
derfor ikke det store vi har nået at foretage af ændringer, forbedringer og nye tiltag. Det, vi har gjort, er
primært at indføre længe efterspurgte småændringer på de online sider. Vi har f.eks. gjort det muligt at bruge
fed, understreget og kursiv i de uploadede tekster, og vi har indført en funktion der gør, at man kan se hvor
mange kommentarer hver tekst har fået. De konkrete tiltag har været nævnt i nyhedsbrevet hen ad vejen.
Desuden er en masse tid gået til arbejdet omkring Gysersamlingen. Denne samling følger der mere om
senere.
Vi håber i det kommende år at have mere tid til den mere kreative og udviklende del af
bestyrelsesarbejdet.

AU’s beretning
v. Camilla Wandahl
Arrangementsudvalget – AU – ønsker at ændre format, så deltagelsen bliver mere fri. Alle skal kunne
deltage i planlægningen og udførslen af de arrangementer, de vil. Der vil stadig være en ”fast kerne” af
AU’ere, men enhver er velkommen som mere eller mindre løst tilknyttet medlem. Planen er, at der skal
afholdes 1-2 åbne AU-møder om året. Målet er at få så mange idéer som muligt og afholde mange
forskelligartede arrangementer i fremtiden.
Skrivekursus III afholdes 20.-23. november 2009. Undervisningsstrukturen bliver anderledes end
tidligere; en tosporet workshopstruktur. Hver workshop har forskellige temaer og forskellige undervisere.
F.eks. vil der være workshops om børnelitteratur, komposition og de fantastiske genrer. Der vil være 6
workshops i alt. Kurset afholdes afholdes samme sted som tidligere, og AU håber, at prisen kan holdes under
500 kr. De håber ligeledes at kunne starte og afslutte kurset med en event, f.eks. besøg på et forlag.
Tilmelding og invitation vil foregå elektronisk – alle skal derfor have deres mailadresse opdateret!
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Dele af AU tager til Fantasticon, hvor HUF har en stand. Fantasticon finder sted sidste weekend i
august. AU opfordrer folket til at dukke op, og meget gerne hjælpe med at stå i standen eller arrangere en
skriveworkshop. Hjælpere må meget gerne henvende sig til AU hurtigst muligt, da de skal i gang med
planlægningen.
Udvalget melder desværre, at de mangler opbakning til at afholde flere arrangementer.

Aflæggelse af regnskab
v. Sofie Boysen
Regnskabet forelå grundet printerproblemer ikke i papirform. Det sendes ud sammen med dette referat.
Hovedpunkterne er som følger:
Der er traditionen tro intet underskud i forbindelse med arrangementer. HUF har fået en donation på
1000 kr. Disse penge vil primært blive brugt på at afholde arrangementer, eventuelt kan en del af dem gå til
skrivekurset.
Vi har her i begyndelsen af betalingsåret 2009 modtaget 20 udmeldinger. 72 medlemmer har betalt
kontingentet på 145 kr., og 26 har endnu ikke reageret på opkrævningen.
HUF’s kassebeholdning er på ca. 12.000 kr., hvoraf omkring 7.500 vil gå til at trykke gysersamlingen.
Salgstallet naturligvis uvist.
Trykning og distribution af Skrivelyst beløber sig med de nuværende print- og portosatser til ca. 9.000
kr. Salg af skrivelyst indbringer årligt ca. 1000 kr.
Alt i alt ser budgettet holdbart, om end stramt, ud. Ved generalforsamlingens afholdelse var det endnu
ikke godkendt af revisor, men dette er siden sket.

Budgettet godkendtes på generalforsamlingen med forbehold for eventuelle indsigelser efter udsendelsen.
Det vil sige, at skulle noget HUF-medlem have indsigelser til budgettet, kan de sendes til kassereren inden d.
11. maj.

Bestyrelsesvalg
v. Bjarke Sølverbæk
Eini og Jeppe, foreningens hhv. næstformand og menige bestyrelsesmedlem, har i løbet af året valgt at
forlade bestyrelsen. Derfor er to bestyrelsesposter på valg. Camilla Føns Bach er den eneste opstillede. Hun
vælges, og der klappes. Bestyrelsen aftaler internt fordelingen af poster.
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Vedtægtsændring: Mulighed for at besidde flere poster i foreningen
v. Maya Stolbjerg Drud
Paragraf 3.2 af vedtægterne lyder på nuværende tidspunkt:

§ 3.2
Hvert medlem må kun besidde en post af gangen. Med post forstås bestyrelsesposter, poster i
udvalg, og andre former for tillidsposter, hvor personen skal varetage en opgave for HUF, der
ligger udover det almindelige medlemskab.

Hertil hører et stk. 2, 3 og 4, som beskriver undtagelser og dispensationsmuligheder. (Se evt. selv
vedtægterne.)
Paragraffen foreslås ændret til, at kun bestyrelsesmedlemmer ikke kan besidde andre poster i HUF.
Årsagen til forslaget er, at HUF er en relativt lille forening, og at især den administrative kerne udgøres af
ganske få mennesker. Den nuværende paragraf er derfor en hindring af foreningens arbejde, og
dispensationsmuligheden er aldrig blevet nægtet nogen. Grunden til, at bestyrelsesmedlemmer stadig kun
skal kunne besidde én post er, at bestyrelsen kontrollerer og fordeler HUF’s penge, og et bestyrelsesmedlem,
som samtidigt sidder i et andet udvalg, vil have en uhensigtsmæssig dobbeltrolle, når dette andet udvalg skal
bede om penge.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Den konkrete formulering skal udsendes sammen med referatet,
og eventuelle indsigelser skal være bestyrelsen i hænde seneste d. 11. maj. Indsigelser til dette forslag skal
sendes til sekretæren.

Den konkrete nye formulering lyder som følger:

§ 3.2
Hvert menigt medlem af foreningen må besidde et ubegrænset antal af poster gangen, så
længe det pågældende medlem er i stand til at varetage dem alle på tilfredsstillende vis. Med
post forstås bl.a. poster i udvalg og andre former for tillidsposter, hvor medlemmet skal
varetage en opgave for HUF, der ligger udover det almindelige medlemskab. Hvorvidt en post
varetages på tilfredsstillende vis, bedømmes af det pågældende udvalg (f.eks. AU eller
skrivelysts redaktion), eller af bestyrelsen, hvis der er tale om en særlig post udenfor udvalg.
Stk 2.
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Bestyrelsesmedlemmer må ikke besidde andre poster end deres bestyrelsespost. Dette er
besluttet for at forhindre interessekonflikter, bl.a. i forbindelse med fordelingen af
foreningens midler.

De nuværende stk. 2, 3 og 4 slettes, da de ikke længere er relevante.

Evaluering af kontingentstigningen
v. Sofie Boysen
Ingen af de tilstedeværende syntes, at kontingentet var for højt. Dem, der ikke bruger HUF ret meget (og nok
ikke kommer til generalforsamlingen), er sansynligvis dem, der vil synes, at det er dyrt. Til dem findes der
andre alternativer, f.eks. fyldepennen. Vi vil hellere kunne tilbyde vores mere engagerede medlemmer flere
muligheder og konkurrere på indhold, ikke pris.
Kontingentet vil ikke stige yderligere for 2010.

Forslag om ændring af aldersgrænsen
v. Maya Stolbjerg Drud
Dette forslag var også fremme på generalforsamlingen 2008. (Forslaget er vedhæftet nærværende
nyhedsbrev sammen med dette referat.) Der kunne det ikke godkendes med 2/3 stemmeflertal, men
halvdelen af de fremmødte stemte for, og en del af modstanderne ytrede, at de ikke var imod forslaget som
sådan, blot tidspunktet for dets gennemførsel. Forslaget blev derfor taget op igen i år.
Mange af de tidligere unge, som nu er oppe i årene (aka. 20’erne), ytrede i diskussionen ønske om at
have mulighed for at fortsætte som ”Håbefulde unge”. Men der var stadig enighed om, at foreningen også
fremover skal prioritere de unge. Spørgsmålet var således, hvor omfattende ungdomsindsatsen skal være,
hvad den skal rumme og ikke mindst hvem, der skal stå for den. Det ideelle ville være, om nogle af de yngste
sprang frem og sagde ”jeg vil!”. Det kan vi opfordre til gennem forum, nyhedsbreve m.v. Desuden skal
ungdomsdelen sparkes og holdes i gang fra administrativ side.
Det kan frygtes, at bestyrelsen sætter sig for hårdt ved at skulle trække – og holde – en
ungdomsafdeling i gang. Men det kan de jo også lade være med. Oprettelsen af et forum og et par
teenageskriveaftener kan være nok. Det er, hvad det bliver gjort til. De fremmødte blev enig om, at det mest
hensigtsmæssige er at starte i det små, frem for at gå i gang med noget, der er for stort, og som derfor falder
til jorden.
Dén brandingmulighed, som vi har nu, i forbindelse med at være ”de unge, energiske og engagerede”
vil ikke nødvendigvis blive ringere ved at vi evt. er en aldersgrænseløs forening – så længe vi har en klar
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ungdomsafdeling og et klart ungdomsfokus. Ungdomsfokus kan godt bevares – og indskrives i vedtægterne!
– uanset om der ikke er en øvre aldersgrænse, mente de tilstedeværende.
Seriøsitet og ambition frygtede nogle, at foreningen kunne miste, hvis alt for mange
”mormorhyggeskribenter” meldte sig ind. Disse to træk, blev det dog påpeget, er i høj grad noget, der skabes
og opretholdes via den stemning og den norm, vi selv er med til at frembringe – både på HUF.dk og til
arrangementer.
Del-forslaget om de ”tvungne” bestyrelsesposter (altså, at et vist antal bestyrelsesposter skal reserveres til
medlemmer under en vis alder) var genstand for megen debat. Det blev påpeget, at det er os, der er nødt til at
sikre, at de unge har en stemme og er med til at styre hvor foreningen skal hen. Andre mente imidlertid, at
det ville være at binde medlemmernes stemmer; at fratage folk reel stemmeret ved at tvinge det yngste
medlem ind uanset kvalifikationer og uanset de fremmødtes præferencer.
Det blev foreslået, at der oprettes en eller to særlige ekstraposter, hvor de unge har fortrinsret, og som
kun er besat, hvis der er opstillede under en bestemt aldersgrænse, f.eks. 25. Alle kan stadig stille op til de
normale poster på normale betingelser. De særlige ungdomsmedlemmer ville figurere som menige
medlemmer med stemmeret på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer.
Andelen af unge i bestyrelsen kunne også bestemmes via en procentsats, så den afspejler andelen af
unge i foreningen.
Muligheden for at få ungdomsfokus i bestyrelsen, blev det fremhævet, kan være tabt, hvis den ikke
indføres med det samme, da en senere, ældre bestyrelse kunne tænkes ikke at ville indføre det. Der vil
desuden være en god signalværdi i at have en ”ung” bestyrelse i en forening med et ungdomsfokus.
Konklusionen blev, at ”Vi er enstemmigt enige om, at de unge, som ikke er mødt op, skal have mere
magt”.

Afstemning:
Fjernelsen af aldersgrænsen blev vedtaget med 10 stemmer for, ud af 13 tilstedeværende og en fuldmagt.
Oprettelsen af en særskilt ungdomsafdeling blev vedtaget enstemmigt.
Oprettelsen af et særskilt ungdomsforum blev vedtaget enstemmigt.
Vi stemte dernæst om hvorvidt det skal være muligt for AU at afholde arrangementer, som kun er for
de unge medlemmer. (Ikke om hvorvidt de skal gøre det.) Dette blev enstemmigt vedtaget.
”Ungdomsgrænsen” – altså grænsen for, hvornår man ikke længere har adgang til de særlige
ungdomsfunktioner – blev sat til 21 år. To stemte for 20 år, Elleve for 21. Ingen stemte for ”andet”.
Det blev foreslået, at der skulle være dispensationsmulighed. Igen et enstemmigt ja. Ligeledes var der
enighed om, at alle dispensationer skal være tidsbegrænsede, men kan fornyes. Dette er for at forhindre evig
ungdom.
Det blev enstemmigt vedtaget ikke at oprette en særskilt ældreafdeling.
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Muligheden for at skjule en tekst for den ”modsatte” aldersgruppe blev vedtaget med 11 af 13
stemmer.
Omkring ledelsen af foreningen: Afstemningspunkt 1: Skal der være en eller anden form for
alderkvotiering ved bestyrelsesvalg? 5 stemmer for. 2 imod. 6 stemmer blankt. Udvalget skal altså tage
stilling til dette punkt i deres arbejde med vedtægterne.
Vi afholdt derefter vejledende afstemninger om ...
... hvorvidt der skal være særlige ekstrapladser: 6 for. Ingen imod. 7 blankt.
... hvorvidt de unge skal have fortrinsret indenfor bestyrelsens nuværende 5 poster: 3 for. 4 imod. 6
blanke.
... hvorvidt eventuelle alderskvotierede ekstrapladser skal være låst som menige medlemmer eller om
man er på lige fod: 3 for at låse, 7 for lige fod, 3 blanke.
... antallet af alderskvotierede pladser: 5 stemte for et låst antal, 3 for en procentsats. Såfremt antallet
af pladser bliver låst, stemte 3 for én ekstraplads og 5 for to.
... om aldersgrænsen for ”unge” bestyrelsesmedlemmer: 11 stemte for 25 år, 1 for 26 år, og 1 blank.

Fremgangsmåden med nedsættelsen af et udvalg og endelig godkendelse af vedtægtsformuleringerne på
generalforsamlingen i 2010 blev vedtaget uden indsigelser. Såfremt et udvalg ikke kan nedsættes (eller er for
lille til at arbejde alene), hænger bestyrelsen på opgaven.
Opstillede til udvalget er: Caroline Ørsum. Udvalget søger stadig flere interesserede!
En generel diskussion af medlemmernes ønsker omkring åbningen af foreningen vil sideløbende
foregå på forummet.

Grundet den vedtagne ændring vil ingen, der fylder 35, blive udsparket.

Skrivelyst digitaliseres
v. Bjarke Sølverbæk
Forslaget er blot at vi indfører muligheden for en individuel fravælgelse af det trykte blad til fordel for en
digital version. Den trykte version vil stadig findes uanset antallet af frameldinger. Dette blev vedtaget
enstemmigt uden indsigelser.
Skal en eller flere gamle numre af Skrivelyst være tilgængelig for ikke-medlemmer i reklameøjemed?
blev det derefter spurgt. Salgsværdien vil falde, hvis for mange hele numre ligger der. Der var i højere grad
stemning for at lægge udpluk ud; udvalgte artikler fra flere numre. Hvis en artikel lægges ud, skal forfatteren
spørges først.
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Skriveunderviserudvalg/-gruppe
v. Camilla Wandahl
Kopieret fra forum:
HUF har i forskellige forbindelser tidligere stået for skriveundervisning. Både internt i foreningen og
eksternt på skoler. Det har som regel været de to bestyrelser og/eller arrangementsudvalget, der har stået for
gennemførelsen af dette. Det vil sige, at det har været lidt tilfældigt, at nogen kontaktede HUF og bad om
det, og hvem der kom til at undervise på skolerne.
Jeg har en fornemmelse af, at der er andre end mig, der synes, det er spændende at undervise i skrivning,
og da HUF er en forening, synes jeg, at det er fair, at alle får chancen. Derfor foreslår jeg oprettelsen af et nyt
udvalg: Skriveunderviser-udvalget.
Udvalgets primære formål er at undervise eksternt (uden for HUFs regi) i skrivning på skoler,
gymnasier, biblioteker o. a.
Udvalget kan desuden hjælpe Arrangementsudvalget (og Bestyrelsen) ved fx Skrivekurser internt i HUF,
hvis disse ønsker hjælp, og udvalget ønsker at hjælpe.
Sekundært "uddanner" udvalget hinanden i at blive bedre til at undervise i skrivning med interne og evt.
eksterne undervisere.
Udvalget skal bestå af minimum 2 medlemmer af HUF.
Udvalgets medlemmer skal deltage i møder og/eller seminarer om skriveundervisning og aktivt
forberede sig til hver undervisning.
Udvalgets medlemmer deler undervisningen mellem sig, blandt andet ud fra geografiske kriterier, men
også ud fra viden, kompetencer og interesseområder.
Til hvert arrangement underviser min. 1 medlem, men der kan være lige så mange, som skolen ønsker
(og kan betale et for udvalget acceptabelt beløb for).
Alle medlemmer af HUF kan melde sig ind i Skriveundervisnings-udvalget uanset alder.
Da der ikke er tale om en "post" men om decideret undervisning (et arbejde), kan også medlemmer af
bestyrelsen, arrangementsudvalget og Skrivelysts redaktion (og evt. kommende udvalg) melde sig ind i
udvalget.
Udvalget fungerer (tager beslutninger) uafhængigt af HUF (bestyrelse, generalforsamling), men har en
underside på HUFs forside, der fx hedder "Skriveundervisning".
HUF er udvalgets "ryg".
Udvalget

reklamerer

for

HUF,

når

de

er

ude

at

undervise

(uddeler

foldere

etc.).

Honorar for ekstern undervisning (på skoler o. a.) betales med 10% til HUFs drift, 5% til et årligt honorar,
der fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne, 5% til reklame for udvalgets arbejde (foldere etc.) og 80% til
de af udvalgets medlemmer, der har stået for den pågældende undervisning, som honoraret er givet for.
Kun de medlemmer der underviser ved det pågældende arrangement, honoreres.
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Udvalgets medlemmer honoreres ikke for undervisning internt i HUF.
Udvalget skal køre rundt uden tilskud fra HUF.
Udvalget er selv ansvarligt for at reklamere med foldere etc. til skoler.
Udvalget kan frit fastlægge honorarer for arrangementer, men anbefales at tage 1000-5000 pr.
arrangement (fx. skriveundervisning på skole i 2 lektioner med 2 undervisere).
Udvalget nedsættes på Generalforsamlingen 2009.

Diskussion på generalforsamlingen:
Det skal gøres klart for enhver, at man påtager sig et ansvar ved at gå ind i denne gruppe. Undervisere, som
sendes ud på vegne af – eller efter kontakt med – HUF præsenterer foreningen udadtil, og skal derfor være
kompetente og venlige.
Kriterier for indmelding kan f.eks. være, at man har deltaget i et skrivekursus eller har kompetencer
indenfor et område, f.eks. filmmanuskripter.
Udvalget skal kun kunne sige nej til folk på baggrund af kvalifikationer – ikke fordi de er ”for
mange”. Man kan smides ud via afstemning i udvalg eller bestyrelse, hvis man ”foretager skade” på
foreningen. Der er en copy-paste-paragraf et sted i vedtægterne.
Evalueringer efter alle arrangementer anses også som en god idé. Evalueringen skal både være af
arrangementet og af de individuelle undervisere. Der kan evt. udarbejdes en standardformular med faste
spørgsmål.
De opstillede til udvalget er: Bjarke S, Bjarke S.L, Nicole B.R, Camilla W., Caroline Ø., Maya S. D.
og Nadia B. J.
Andre kan sende ansøgninger og optages senere. De opstillede, som hermed har erklæret sig selv
egnede, må tage stilling til hinandens egnethed og ansvar for sin egen.
Det blev spurgt hvordan betalingen skal foregå. Vi, de forsamlede, tror, at det er smartest, at ”klienterne”
simpelthen betaler i to-tre omgange (ved 1-2 undervisere) – eller i én omgang til HUF, som så betaler videre,
og så er det op til den enkelte at opgive sin indtægt til SKAT. (HUF betaler som almennyttig forening ikke
skat.) Det vil være op til udvalget selv at afgøre.
Spørgsmålet om hvorvidt udvalget har brug for sin egen kasserer står stadig ubesvaret.

Gysersamlingen – hvor er vi og hvor ender vi?
v. Sofie Boysen
Det foreslås, at bestyrelsen udvælger sine favoritforslag til titler og sender dem til afstemning. Indstillingen
til forslaget var positiv. Der skal dog ikke være for mange muligheder.

8

Maya foreslås som bagsidetekstskribent, da hun har læst alle novellerne for nyligt og derfor har dem
præsent. Teksten sendes ud til samlingens deltagere og lægges evt. også på forum. Snart. Bestyrelsen/Maya
har det endelige ord, men skal tage eventuelle indvendinger og forslag i betragtning.
Promoveringsmetoder: Vi har ingen penge. Fantasticon er en formidabel idé, som vil være gratis og
effektiv. Fantastik’s medlemsblad har også billig annonceplads, som evt. kan bruges når samlingen har tjent
lidt ind igen. Der kan også sendes mails til skoler; ”oplagt antologi til undervisning i gys!”.
Anmeldereksemplarer skal doseres – ikke overspares eller voldbruges. En lektørudtalelse er vigtig.
(Opfordre medlemmer til at) kontakte boghandlere, tilbyd 100% tilbagekøbsret – og mød op personligt med
tilbuddet! Oplæsningsarrangement(er) – kontakt biblioteker. Kulturnatten kunne også være godt, hvis det kan
nås. Mail til forfatterne – vil I hjælpe med at promovere? Camilla W. og Nicole R. hjælper gerne. Vi skal
have en udgivelsesdato snart!
Trykkeri: Camilla W. kigger i et par bøger efter trykkeriforslag. Forfatter kan kontaktes ang. forord.
F.eks. en gyserforfatter, som Camilla har kontakt til; Anne-Marie V. Olesen eller Kenneth Bøg Andersen.
Steen Langstrup blev også foreslået.
Eventuelle bestyrelseseksterne hjælpere skal have læst novellerne før de skal ud og gøre noget
promoveringsmæssigt.

HUF-telefon
v. Nicole Rødtnes
HUF skal have en telefon, som desperate mennesker kan ringe til. Køb af en billig telefon og taletidskort
foreslås, evt. med åbningstid. Det er imidlertid for besværligt, blev bestyrelsen enige om. Der vil næppe gå
lang tid før åbningstid eller opladning bliver glemt og telefonen hensygner i en skuffe til tonerne af
tiltagende desperation. Vi besluttede med Sofies godkendelse at bruge hendes nummer. ”Det er alligevel
altid kun desperate mennesker, der ringer til min telefon”, rapporteres hun at have udtalt.

Udgivelsesliste
v. Nicole Rødtnes
Forslaget om en liste over udgivne HUF’ere har været oppe før. Bestyrelsen har forsøgt at få folk til at
informere dem om deres udgivelser, men ingen har gjort det. Derfor er projektet røget på stand-by. Som en
begyndelse blev vi på generalforsamlingen enige om at lave en forumtråd, hvor folk kan gå ind og skrive
(om) deres udgivelser. En reel liste kan vi lave ud fra tråden, evt. senere, og lægge under Arkiv eller Om
HUF. Vi kan starte med en lille liste over de udgivne, vi kender til, og så kan andre maile os. På sigt kan det
måske endda være en indbygget del i profilen.
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Københavns kommunes penge
v. Jeppe C. og Sofie Boysen
Man skal være ude i god til og have konkrete planer samt budget. En person fra bestyrelsen og en fra AU kan
gå sammen om at søge midler. Problemet er, at midler først kan søges, når det er sikkert, at arrangementet
afholdes. I forbindelse med skrivekurset er det derfor ikke muligt.
Driftsstøtte fra KBH kommune skal opsøges, undersøges og søges erhvervet. Den skulle være uden
krav til andet, end at man findes. Endnu en gang opfordrer vi desuden os selv at søge legater og andet godt.

Miniændring
v. Maya Stolbjerg Drud
Det blev enstemmigt vedtaget at ændre vedtægternes første linje til "Andre for foreningen gældende
vedtægter", fordi det er det, det hedder.

Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
Pinsesøndag den 23. maj blev vedtaget.

Evt.
HUF’s forside er grim, ytres det højlydt. Der er for meget tekst, og den er grafisk firserforældet. Folket vil
have mere interaktiv videreklikken og pænere farver. Internt i bestyrelsen er vi i gang med et helt nyt design
med ny brugerflade, men det er noget, der tager tid, når det gøres på frivillig basis.
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