Referat fra HUFs Generalforsamlingen 2007

Dato: 11. august 2007
Sted: Slettebjergvej 9, 2750 Ballerup.
Referent: Nicole Rødtnes.
Til stede: 10 deltagere.

Dagsorden for generalforsamlingen 2007
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, v. Line Lybecker
3. Arrangementsudvalgets beretning, v. Camilla Wandahl
4. Godkendelse af regnskab for år 2006, v. Line Lybecker
5. Valg af:
a) Kasserer. Opstillede: Peter Buch Mortensen
b) Suppleanter. Opstillede: Ingen opstillede
c) Revisor. Opstillede: Klaus Hougaard
6. Vedtægtsændringer
a) Ændring af foreningens hjemsted for at opnå registrering i en kommune (§1), v. Nicole
Rødtnes
b) Tydeliggørelse af suppleanternes roller (§5), v. Nicole Rødtnes
c) Beskrivelse af kasserersuppleantens rolle (§5), v. Nicole Rødtnes
d) Slettelse af ”indkomne forslag” under dagsordenen (§6.2), v. Nicole Rødtnes
e) Ændring af procedure for bestyrelsesmøder (§9), v. Nicole Rødtnes
f) Endelig vedtagelse af ændringen af skattemæssige hensyn (§12), v. Line Lybecker
g) Ændring af opkrævning/forfald af kontingent (§15), v. Line Lybecker
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h) Udvidelse af reglement for opførsel i HUF (§19), v. Line Lybecker
i) Sletning af Forfatterhåb (§20), v. Line Lybecker
7. Forslag til regel om besiddelse af poster, v. Line Lybecker
8. Opdatering om Årstidssamlingen, v. Line Lybecker
9. Fastsættelse af kontingent for år 2008, v. Line Lybecker
10. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen år 2008, v. Line Lybecker
11. Eventuelt, v. Line Lybecker

1. Valg af dirigent
Ingen udenfor bestyrelsen meldte sig, så Line Lybecker blev valgt.

2. Formandens beretning
Formand Line Lybecker fortalte om, hvad der var sket i det forrige år og om planerne for det
kommende år. Læs nærmere i formandens beretning for år 2007.

3. Arrangementsudvalgets beretning
Arrangementsudvalget (AU) aflagde sin beretning, hvor Camilla Wandahl fortalte, om de
arrangementer AU havde afholdt, og de arrangementer AU havde planlagt for det
kommende år. Læs nærmere i Arrangementsudvalgets beretning for år 2007.

4. Godkendelse af regnskab for år 2006
Regnskabet var inden generalforsamlingen blevet udsendt til alle medlemmer, så de havde
tid til at orientere sig i det. Line Lybecker fremlagde punktet, og startede med at forklare,
hvorfor regnskabet kun var fra år 2006. Det skyldtes, at det var bestyrelsens ønske i
fremtiden at fremlægge regnskaber, der fulgte kalenderåret og ikke løb fra
generalforsamling til generalforsamling, som ind til nu havde været tilfældet.
Den nye ordning var lavet, for at regnskaberne lettere kunne sammenlignes, da de så løb
over en lige lang periode. Hvilket ikke var tilfældet, hvis de fulgte generalforsamlingerne, da
disse lå på forskellige tidspunkter, og perioden derfor varierede.
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På den sidste generalforsamling var det første halvår af år 2006 blevet godkendt, så nu blev
der fremlagt det sidste halvår af år 2006. På næste generalforsamling ville der så blive
fremlagt et regnskab for hele år 2007.
Der var et par enkelte spørgsmål til regnskabet, som bestyrelsen besvarede, derefter blev
regnskabet godkendt af forsamlingen.
Regnskabet var forinden blevet godkendt af HUFs revisor, Klaus Hougaard.

5. Valg
Peter Buch Mortensen blev valgt som kasserer, og Klaus Hougaard som revisor. Da der
ingen opstillede var til suppleantposterne, må bestyrelsen undvære disse til næste valg.

6. Vedtægtsændringer
a) Ændring af foreningens hjemsted for at opnå registrering i en kommune (§1)
Punktet bortfaldt. Nicole Rødtnes forklarede, at da dagsordenen blev udsendt, var punktet
sat på, da bestyrelsen havde håbet, en ændring af foreningens hjemsted kunne give HUF
mulighed for at blive registreret i Københavns Kommune og derved opnå økonomisk støtte.
Københavns kommune havde dog afvist bestyrelsens forespørgsel, da de ikke ville støtte en
landsdækkende forening, men kun støtte HUF, såfremt der var en lokalafdeling i
København. Bestyrelsen vil arbejde videre på at forsøge at skaffe HUF økonomisk tilskud.

b) Tydeliggørelse af suppleanternes roller (§5)
Nicole Rødtnes fremlagde punktet. Der var tale om en udvidelse af paragraffen. Tilføjelsens
formål var at understrege, at suppleantens rolle ikke kun var i forbindelse med møder, men
at suppleanten også skulle overtage en bestyrelsespost, såfremt denne blev fratrådt i utide.

Den tidligere paragraf lød:
”Suppleanternes pligt er at møde op, hvis et andet bestyrelsesmedlem må melde afbud til et
møde, så der altid vil være et ulige antal til afstemninger.”

Tilføjelsen var:
”Suppleanterne skal overtage en bestyrelsespost, såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig
fra bestyrelsen i utide.”
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Tilføjelsen blev godkendt af de tilstedeværende.

c) Beskrivelse af kasserersuppleantens rolle (§5)
Nicole Rødtnes fremlagde punktet. På generalforsamlingen 2006 var det nye valgsystem
blevet vedtaget, og under denne var der også kommet forslaget om en kasserersuppleant.
Dennes rolle var dog endnu ikke blevet beskrevet i vedtægterne. Det ønskede bestyrelsen
nu, at den blev, derfor blev der lavet en tilføjelse til §5, der forklarede, hvad postens rolle
var.

Tilføjelse var:
”Kasserersuppleantens opgave er at overtage kassererens post, såfremt denne trækker sig
fra bestyrelsen i utide.”

Tilføjelsen blev godkendt af de tilstedeværende.
d) Slettelse af ”indkomne forslag” under dagsordenen (§6.2), v. Nicole Rødtnes
Nicole Rødtnes fremlagde punktet. Under gennemlæsningen af vedtægterne var bestyrelsen
stødt på en mærkværdighed i dagsordenen (§6.2). Der var et punkt ved navn ”Indkomne
forslag” (punkt 5). Punktet var unødvendigt, da der i forvejen var et punkt ved navn
”Ønskede forslag”(punkt 7), der var til punkter anmeldt før generalforsamlingen, og et punkt
”Eventuelt” (punkt 9) til punkter, der ikke var anmeldt, men blev taget op under selve
generalforsamlingen. Derfor var punktet ”Indkomne forslag” unødvendigt, og bestyrelsen
foreslog, det blev slettet.
Sletningen af punktet blev godkendt af de tilstedeværende.

e) Ændring af procedure for bestyrelsesmøder (§9)
Nicole Rødtnes fremlagde punktet. Den nuværende beskrivelse af proceduren for
bestyrelsesmøder var uhensigtsmæssig, og derfor ønskede bestyrelsen den ændret.
Et af problemerne ved den nuværende procedure var, at der ikke var mulighed for at tage
emner op, der var kommet kort tid før mødet, da de sidste punkter skulle være formanden i
hænde en uge før mødet. Det blev foreslået en løsere formulering, der lod bestyrelsen selv
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bestemme, hvornår dagsordenen blev aftalt.

Den tidligere paragraf lød:
”Almindelige møder kan afholdes via Internettet. Ved indkaldelse til møder medsendes
dagsorden. Dette skal ske senest fjorten dage før mødets afholdelse. Eventuelle ønskede
tilføjelser til dagsordenen skal være formanden i hænde senest en uge før mødet.”

Ændring var:
”Almindelige møder kan afholdes via Internettet. Dagsordenen aftaler bestyrelsen internt
før mødet.”

Ændringen blev godkendt af de tilstedeværende.

f) Endelig vedtagelse af ændringen af skattemæssige hensyn (§12)
Line Lybecker fremlagde punktet.
Ændringen var tidligere blevet midlertidigt godkendt, da den var udsendt til alle
medlemmer, hvor der havde været mulighed for at komme med indsigelser, og der ingen
indsigelser var kommet. Nu skulle ændringen endelig godtages. Ændringen var lavet af
skattemæssige årsager, da den lille ændring gjorde det muligt for HUF at undgå at betale
skat.

Den tidligere paragraf lød:
”Foreningen kan ikke opløses så længe bestyrelsens poster kan besættes.
Ved eventuel opløsning overgår foreningens midler til en skriveskole eller en forening med
et formål lignende HUF. Dette konkretiseres og vedtages ved afstemning i så fald, det skulle
blive aktuelt. Alle medlemmer har lige ret ved foreningsopløsning”.

Ændring var:
”Foreningen kan ikke opløses, så længe bestyrelsens poster kan besættes.
Ved eventuel opløsning overgår foreningens midler til en skriveskole eller en forening med
et formål lignende HUF eller anden almen velgørende eller almennyttig forening. Dette
konkretiseres og vedtages ved afstemning, i fald det skulle blive aktuelt. Alle medlemmer har
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lige ret ved foreningsopløsning.”.
Ændringen blev godkendt af de tilstedeværende.

g) Ændring af opkrævning/forfald af kontingent (§15)
Line Lybecker fremlagde punktet. Bestyrelsen ønskede at ændre forfald og opkrævning af
kontingentet, så det faldt i forbindelse med udsendelsen af Skrivelyst. På den måde kunne
HUF spare penge på porto.
Kontingentstigningen havde indtil da også ligget i februar, da bestyrelsen havde ændret
forfaldsdatoen ved at beskrive det som et særligt tilfælde.

Den oprindelige paragraf lød:
”Opkrævningen af kontingentet sendes den 15. januar, og forfaldsdatoen er den 10. februar.
Har betalingen ikke fundet sted inden da, har bestyrelsen lov til at ekskludere det
pågældende medlem.
Der udsendes tre rykkere med hver en uges betalingsfrist, før et medlem kan ekskluderes.
Dog bliver medlemskontoen spærret, fra første rykker er udsendt, til kontingentet er betalt.
I særlige tilfælde kan et flertal i bestyrelsen, vælge at udskyde kontingent opkrævning og
forfaldsdato.”

Ændring var:
”Kontingentet opkræves i februar og forfalder en måned senere. Har betalingen ikke fundet
sted inden da, har bestyrelsen lov til at ekskludere det pågældende medlem.
Der udsendes tre rykkere med hver en uges betalingsfrist, før et medlem kan ekskluderes.
Dog bliver medlemskontoen spærret, fra første rykker er udsendt, til kontingentet er betalt.
I særlige tilfælde kan et flertal i bestyrelsen vælge at udskyde kontingentopkrævning og
forfaldsdato.”

h) Udvidelse af reglement for opførsel i HUF (§ 19)
Line Lybecker fremlagde punktet.
Det var bestyrelsens ønske at udvide reglementet for opførsel i HUF med de retningslinjer,
som bestyrelsen havde offentliggjort flere gange fx i forbindelse med Skrivelyst.
Det blev godkendt at indskrive retningslinjerne i vedtægterne. Dog blev der lavet nogle
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mindre formuleringsændringer efter ønske fra de fremmødte.

Den tidligere paragraf lød:
”HUF tillader ikke tekster med pornografisk eller racistisk krænkende indhold.
Grundlæggende destruktive tekster er heller ikke tilladt.
HUFs bestyrelse forbeholder sig al ret til sletning af tekster, hvis det føles påkrævet. Det
være sig ved overtrædelse af dette disse regler og andre tekster, der af bestyrelsen findes
upassende.
§ 19.2 Tilladte skriftsprog på HUF er, Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk.
Stk. 2
Det er tilladt at inkludere ord og sætninger på andre sprog end de tilladte i et begrænset
omfang i sine tekster.”

Ændring var:
”De tilladte skriftsprog på HUF-Online er: Dansk, engelsk, norsk og svensk. Andre sprog
må gerne indgå, men ikke være dominerende.
Opbevar altid en sikkerhedskopi af dine tekster. HUF tager ikke ansvar for mistet materiale.
Det er medlemmernes eget ansvar at overholde copyrightreglerne, og brydes disse, står
medlemmet personligt til ansvar.

På HUF-Online er det ikke tilladt:
- at kopiere andres tekster, plot, karakterer m.m.
- at uploade fanfiction, kendte sangtekster el. oversættelser af ikke-selvproducerede værker.
- at uploade tekster, der er af primær pornografisk, racistisk eller grundlæggende destruktiv
karakter.
- at uploade dagbogstekster, medmindre de tilhører en fiktiv karakter og derved indgår i en
tekst.
- at uploade den samme tekst flere gange, medmindre der er tale om en omskrivning eller
lignende. Alt andet vil blive betragtet som pladsmisbrug og blive slettet.
- at have mere end et login til HUFs online sider.
- at videregive sit login til HUFs online sider til ikke-medlemmer.
- at videregive materiale fra HUFs lukkede sider til ikke-medlemmer.
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Generelt bedes der holdt en pæn tone på HUF, og personlige fornærmelser, trusler og grove
skældsord er ikke tilladte i kommentarer, beskedsystem eller forum.

Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette materiale, der er i strid med retningslinjerne,
og kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder reglerne eller er til gene for andre.
Opdager man brud på retningslinjerne, skal dette straks meddeles bestyrelsen og evt. klager
skal også henvendes der. Skulle der være tvivl om overtrædelse af retningslinierne, ligger
afgørelsen hos bestyrelsen. En henstilling fra et bestyrelsesmedlem skal altid følges.”

i) Sletning af Forfatterhåb (§ 20)
Line Lybecker fremlagde punktet.
Da samarbejdet med foreningen Forfatterhåb var ophørt, ønskede bestyrelsen at slette denne
paragraf fra vedtægterne. Da paragraffen var det eneste sted, hvori aldersgrænsen blev
beskrevet, blev det besluttet at indskrive aldersgrænsen under §3.

Den oprindelige paragraf om Forfatterhåb lød:
”HUF og Forfatterhaab.dk er søsterforeninger, og man kan ikke være medlem af begge
foreninger samtidigt.
Efter man fylder 30 år, vil man have muligheden for til enhver tid at blive optaget i
Forfatterhaab.dk, hvor ens medlemskab vil være frit resten af regnskabsåret, såfremt man
har betalt til HUF. Man kan dog fortsat være medlem af HUF til man fylder 35 år, hvis ikke
man ønsker at skifte til Forfatterhaab.dk. Som søsterforening til HUF har Forfatterhaab.dk
ret til at deltage med en ikke stemmeberettiget repræsentant til Generalforsamlinger.”

Ændringen lød:
§ 20 blev slettet. Og følgende formulering blev indskrevet under §3:
”Da HUF er en forening for unge forfattere, optages der kun medlemmer, der er under 30
år. Medlemmer kan blive i foreningen til de fylder 35 år, herefter de udsluses de af
foreningen.”

Ændringerne blev godkendt.
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7. Forslag til regel om besiddelse af poster.
Line Lybecker fremlagde bestyrelsens forslag om, at man som medlem af HUF kun kunne
besidde en post af gangen.
Punktet var taget op for at undgå interessekonflikter, og for at sikre, at det ikke var de
samme personer, der sad på alle poster, og derved ville få for meget arbejde til at kunne
magte posterne.
Reglen skulle ikke påvirke de personer, som på det tidspunkt sad på flere poster. De ville
stadig kunne sidde på de nuværende poster, men ikke påtage sig yderligere. Og fratrådte de
en eller flere poster, ville de i fremtiden også kun kunne besidde en post.
Reglen skulle træde i kraft med øjeblikkelig virkning, men det skulle være muligt at søge en
dispensation hos bestyrelsen.

Reglen blev godkendt og bestyrelsen har indskrevet den under §3 og formuleret således:
·”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.
De personer, der ved generalforsamlingen 2007 sidder på flere poster, kan dog beholde
disse, men kan ikke i fremtiden påtage sig flere poster, og fratræder de de nuværende poster,
kan de ikke indtage dem igen, hvis det betyder, at de besidder mere end en post.
Personer, der ved generalforsamlingen 2007 sidder på flere poster, har ret til at genopstille
til disse poster ved de kommende valg. Skulle personen ikke blive genvalgt, kan denne ikke
de efterfølgende år genopstille, hvis denne stadig sidder på en anden post.
Bestyrelsen kan vælge at give dispensation til besiddelse af flere poster. En dispensation kan
fx gives i forbindelse med særlige projekter eller i tilfælde af, at der ikke er andre opstillede
til posten. En sådan dispensation kan gives for højst et år af gangen, men kan fornyes så
længe bestyrelsen tillader det. Dispensationen kan trækkes tilbage, såfremt bestyrelsen
finder grund hertil.”

8. Opdatering om Årstidssamlingen
Line Lybecker fremlagde punktet.
Det var med beklagelse, at bestyrelsen måtte meddele, at Årstidssamlingen efter deres
mening ikke var mulig at realisere. Det havde ikke været muligt at finde nok kvalificerede
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bidrag til samlingen. Der havde været tre indsendelsesrunder, men et gentagende problem
var, at teksterne ikke kunne leve op til kravet om at fremstille en måned/årstid.
Det var altså ikke manglen på interesse for projektet, der var problemet. Det var
tilsyneladende bestyrelsens krav til teksterne, der var for svære at leve op til. Det kunne
bestyrelsen kun beklage.
Kravene til samlingen var sat ud fra visheden om, at novelle- og kortprosasamlinger var
svære at sælge. At der var flere forskellige forfattere gjorde det kun vanskeligere, derfor
havde bestyrelsen valgt dette stramme indholds- og strukturprincip i forsøg på at højne
samlingens salgschancer.

Bestyrelsen ville dog ikke opgive at lave en tekstsamling. Bidragene til Årstidssamlingen
havde også vist, at der var interesse for tekstsamlinger. Derfor var bestyrelsens forslag at
forsøge at lave en anden samling. Dennes indsendelseskrav skulle være knyttet til en genre,
da det skulle sikre flere kvalificerede bidrag. Bestyrelsens forslag til en genre var gys.

Der blev diskuteret, om genren var for smal til at få nok bidrag, men det blev besluttet at
forsøge. Der skulle dog som udgangspunkt kun være en enkelt indsendelsesrunde, denne
kunne så vise, om der var interesse for projektet.
Derudover var der tale om, hvorvidt der kun måtte komme en tekst med pr. medlem.
Bestyrelsen så helst dette, da samlingen skulle vise et bredt udsnit af HUF, og at flere tekster
af samme person, derved ville fremhæve nogle personer mere end andre. De fremmødte
ønskede dog ikke, at der allerede ved indsendelse skulle være krav om kun en tekst pr.
medlem, de ønskede, det blev vurderet undervejs. Dette blev aftalt.

De fremmødte ønskede også genren indsnævret, og det endelige valg faldt på Ungdomsgys.
Deadlinen for den nye samling blev sat til 1. december 2007. Og det blev besluttet kun at
have en enkelt indsendelsesrunde. Der ville blive givet tilbagemelding på bidragene i
forbindelse med udsendelse af Skrivelyst 5. Hvis samlingen bliver en realitet, forventes den
at udkomme i starten af år 2009.

Om udbredelsen:
Der blev spurgt om, hvad mulighederne var for at udbrede samlingen udover
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familiemedlemmer til de deltagende. Her fortalte bestyrelsen, at det var planen at kontakte
fx ”Godmorgen Danmark” og andre medier i forbindelsen med udgivelsen.
Maya S. Drud havde en kontakt til Metroxpress og sagde, hun kunne forsøge at indføre et
godt ord for samlingen, når den udkom.

Derudover fortalte bestyrelsen, at de ville oprette et Skriveværksted om gys inden deadlinen
for samlingen. Det var bestyrelsens håb, at et sådant værksted kunne forøge
medlemsdeltagelsen og få medlemmer, der ikke normalt arbejdede med gys til at prøve
genren af.
Det blev foreslået, at et sådant værksted kunne få besøg af en kendt forfatter fx Kenneth Bøg
Andersen eller Dennis Jürgensen. Bestyrelsen sagde, de ville undersøge det.

9. Fastsættelse af kontingent for år 2008
Line Lybecker fremlagde punktet. Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr.
årligt.

10. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen år 2008
Line Lybecker fremlagde punktet. Dagene 18-20. april 2008 blev valgt. Den endelige dag
ville blive offentliggjort senere, når der var fundet lokaler.

11. Eventuelt
Der blev taget flere emner op under eventuelt. De bliver gennemgået hver for sig herunder.

Off-topic kategori på forum
Der blev foreslået at lave et off-topic kategori på forummet. Kategorien skulle være med til
at øge aktiviteten på forummet samt skabe sammenhold blandt medlemmerne. Der blev
udtrykt bekymring for, om en sådan kategori kunne have negativ indflydelse på forummet
eller HUF generelt, fx kunne fjerne fokusset fra de skriverelevante emner og/eller
kommentargivningen.
Der blev aftalt at lave en prøveperiode på 3-6 måneder, hvor det ville bliver undersøgt, om
en sådan off-topic kategori kunne have negative indvirkninger på resten af forummet eller
siden. Der blev desuden talt om, at der kunne udarbejdes et regelsæt undervejs i forløbet,
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hvis der blev oplevet negative forandringer.

Synlighed af kommentarantal:
Det blev foreslået, at det under Kommentar-Kampagnen var muligt at se, hvor mange
kommentarer hver person havde givet. Ideen med forslaget var, at det skulle øge antallet af
kommentarer, da medlemmerne nødigt ville fremvise et lavt antal givne kommentarer.
Bestyrelsen var som udgangspunkt imod ideen, som de selv havde diskuteret flere gange. De
fastslog, at det var vigtigt, at medlemmer af HUF ikke skulle udstilles eller påtvinges dårlig
samvittighed, samt at det kunne medføre, at det kun var dem med et meget højt antal givne
kommentarer, der ville modtage kommentarer, hvilket var imod HUFs ånd.

Det blev også diskuteret, hvorvidt det kunne give en uhensigtsmæssig konkurrence, så
medlemmer måske ville lave kvantitative kommentarer frem for kvalitative.
Der blev talt om at gøre det til en mulighed, at medlemmerne selv kunne vælge, hvis man
ikke vil have antallet af kommentarer var synlige.
På den måde ville medlemmerne ikke bliver udstillet ufrivilligt, men kunne selv vælge
funktionen fra. Dette forslag var bestyrelsen positivt indstillet overfor, og der var et generelt
flertal for ideen blandt de fremmødte.
Det blev aftalt, at funktionen som udgangspunkt skulle være slået til, så medlemmer selv
aktivt skulle afmelde sig den.

Fødselsdage
Der blev foreslået at sætte fødselsdage i kalenderen for på den måde at skabe mere
sammenhold i foreningen. Det blev pointeret, at denne løsning ikke ville kunne bruges, når
medlemsantallet steg, da fødselsdagene så ville overskygge dagene for arrangementer og
deadlines. Varianter af dette forslag var at lave en fødselsdagskategori på forummet, eller
lave en boks under selve kalenderen, hvor der stod denne måneds fødselarer.
Der var flest tilhængere af ideen om boksen under kalenderen.
Det skulle være muligt at afmelde sig funktionen, hvis et medlem ikke ønskede at have sin
fødselsdag synlig.

Der var ikke yderligere eventuelt.
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