Generalforsamlingsreferat 2017
Dato: 28-01-2017
Deltager: 14 medlemmer + 1 brevstemme

1. Valg af dirigent: Andreas M.
2. Valg af referent: Trine V. Ipsen
3. Formandens beretning:

Vi har i 2016 taget hul på foreningens andet årti med manér. Kernen er den
samme som altid – et kreativt forfatterfællesskab, hvor vi deler erfaringer og
hjælper hinanden til at blive bedre til at skrive – men foreningens fantastiske
medlemmer finder løbende nye måder at nå dette mål på.
Arrangementer
Skrivekurset var igen i 2016 en stor succes, hvor Mikael Eriksen, vores egen
Nanna Foss, Sissel Bergfjord og Josefine Ottensen hjalp hufferne med “at gøre
teksten mere levende.” Som I måske husker var skrivekurset i 2016 på nippet til
ikke at blive til noget, men heldigvis trådte nogle energiske huffere til og fik
stablet det på benene, og det ser det heldigvis også ud til vil ske i 2017. HUF
eksisterer kun i kraft af de mange frivillige kræfter som foreningens medlemmer
stiller med, og det er vidunderligt at se at det til stadighed kan lade sig gøre at
finde de kræfter i så lille en forening som vores.
Skrivekurset blev igen suppleret med en skriveweekend i efteråret hvor det
eneste på programmet var skrivning. Og som noget nyt afholdt HUF i år også
en jysk skriveweekend i Blokhus som var fuldt booket. Endelig holdt vi også for
første gang en Skrivecafe med Skriveværkstedet som blev godt modtaget.
Sommerskriveferien var i 2016 nøjagtig lige så velbesøgt og inspirerende som
den altid er, og planlægningen af 2017-versionen er allerede godt i gang,
samme sted men denne gang i uge 30. Og for anden gang afholdt vi
vinterskriveferie – denne gang tog vi til det Nordjyske hvor vi skrev og hyggede
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i knap en uge. Det var en succes som arrangørerne forventer at gentage næste
år. De samme arrangører øjnede ved samme lejlighed en mulighed for at
afholde en miniskriveferie i foråret på en halv uge i april, da et af HUFʼs
medlemmer har givet os adgang til et sommerhus på Nordvestsjælland i den
anledning. Hvis udviklingen fortsætter vil vi i 2050 afholde skriveferier 365
dage om året.
2016 var også året hvor en gruppe huffere for første gang tog til udlandet på
inspirationstur. Destinationen var Skotland, og det blev vist en både
inspirerende, våd og hyggelig tur.
Derudover har året stået på bl.a. Julecafé og Halloween med HUF og må samlet
set siges at have været rigt på HUF-arrangementer.
Udgivelser
På udgivelsesfronten er tidssamlingen “Glimt fra tiden der var os” lige på
trapperne, og de endelige filer er lige blevet sendt af sted til tryk. Det ser ud til
at blive en fantastisk udgivelse, ikke mindst pga. det fantastisk store stykke
arbejde som redaktørerne og de andre huffere har lagt i projektet. Ved denne
udgivelse er der også lagt særlig vægt på et stort PR-arbejde, så det bliver
spændende at se hvor bredt vi når ud.
I samme omgang får vi også genoptrykt Skybrud -- første gang det er sket
siden Seks gode grunde til ikke at sove i mørke.
Endelig er Skrivelyst lige udkommet i en rigtig flot udgave, og uanset om vores
medlemsblads fremtid er analog eller digital holder vi forhåbentlig aldrig op
med på denne måde at dele velskrevne erfaringer med hinanden.
Online
Det helt store nye initiativ på onlinefronten var i 2016 HUFʼs YouTube-kanal. Det
er ikke andet end 1 måned siden at de første videoer blev lagt op, men der er
gået meget arbejde forud, og der bliver løbende brainstormet nye idéer til
kanalen, og arbejdet på nye videoer. Alle medlemmer er velkomne til at hjælpe
med til at berige kanalen med deres egne HUF- eller skriverelevante videoer, og
kanalens tovholdere skal nok hjælpe til, hvis der er noget man skulle komme i
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tvivl om.
2016 var igen et godt år for HUF, hvor både gamle traditioner blev fortsat og
nye, spændende initiativer sat i gang. Det bliver 2017 helt sikkert også, hvis vi
bliver ved med at være så gode til at hjælpe hinanden med sammen at skabe så
fantastisk en forening.
Bjarke Sølverbæk, formand
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4. Aflæggelse af regnskab og umiddelbart budget
Vi har haft et stort regnskab i år hovedsageligt på grund af de mange store arrangementer, store
udgifter til novellesamling og store indtægter fra Copydan. Derfor betaler vi ca. 1.800 i skat i år. Vi
har betalt vores bøde 6.280 kr. af til SKAT i år.
Regnskabet bliver enstemmigt godkendt.
Budgettet bliver fremlagt med penge sat af til administration, skrivelyst, andre medietiltag,
skrivekursus, arrangementer, udgivelser, skat og der forventes penge ind fra kontingenter og salg af
novellesamling. Ferier regner vi med er lukkede regnskaber og er derfor ikke med i budgettet. Sofie
B foreslår at hjemmesiden får sin egen post. Vi venter med at stemme.
Sammenligning - budget kontra Regnskab 2016

Budget 2016
Poster

Udgifter

Regnskab 2016

Indtægter

Budgetteret sum

Administration
Skrivelyst
Nye medietiltag
Skrivekursus
Arrangementer
Øvrige udgivelser
Hæfter
Skriveferie
Vinterferie
Skat
Andet

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6.000,00 kr.
5.500,00
5.500,00
11.000,00 kr.
2.000,00
16.000,00 kr.
kr.
16.000,00 kr.
8.000,00 kr.
6.280,00 kr.
kr.

16.500,00 kr.
kr.

10.500,00
-5.500,00

11.000,00 kr.
kr.
22.578,00 kr.
1.000,00 kr.
16.000,00 kr.
8.000,00 kr.
kr.
kr.

-2.000,00
6.578,00
1.000,00
-6.280,00
-

I alt

kr. 76.280,00 kr.

75.078,00 kr.

-1.202,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Egenkapital:

Udgifter

Administration
Skrivelyst
Skrivekursus
Nye medietiltag
Arrangementer
Øvrige udgivelser
Hæfter
SommerSkriveferie
VinterSkriveferie
Skat
Skotland
Andet

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Indtægter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-1.494 kr.
-3.730
-10.870 kr.
-4.800
-1.141
-14.059 kr.
kr.
-20.055 kr.
-3.733 kr.
-6.590
-27.051 kr.
-674 kr.

kr.

-94.196 kr. 102.695,76 kr.

Sum

14.555,00 kr. 13.061,00
kr. -3.730,00
9.405,00 kr. -1.465,00
kr. -1.141,00
kr. 8.152,61
kr.
265,00
kr.
953,00
kr. 4.424,40
kr. -6.589,97
27.054 kr.
3,28
40 kr.
-634,00

22.211,36
265
21.008
8.157

8.499,32

kr. 48.175,66

5. Hvad skal huffere have ud af foreningen og stemmer det overens med det der bruges penge på,
ved Sofie Boysen
a. Skrivelyst
Sofie B: Det er den eneste store post, hvor der ikke kommer nogen indtægt tilbage. Sofie B
foreslår at give mulighed for at dette kommer som indslag til en eventuel opdateret
hjemmeside. Vi har allerede halveret Skrivelyst fra 2. Spørgsmålet er om vi skal op på 2,
beholde 1, eller finde et alternativ.
Jacob: synes det er et godt niveau med et. Foreslår vi stadig laver det, men prøver at sende
færre ud pga. dyr porto.
Anna: synes det har en værdi i hånden og mener det skaber værdi for dem der bor langt
væk.
Line: skrivelyst er det mest synlige fra HUF for hende.
Sofie: har et helt andet mediebrug. Hun ville læse det mere på hjemmesiden.
Line: foreslår at artiklerne bliver også lagt op digitalt.
Sofie B: understreger ordet ”blog”.
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Peter: var rigtig glad for at modtage skrivelyst som ny. Foreslår at medlemmer kan få noget
af det fiktion og poesi de skriver med.
Amalie: mener der er fine mulighed for at indholdet let suppleres med medlems fiktions
indslag.
Trine: Nye medlemmer kunne altid få det sendt som velkomst.
Andreas: mener skrivelyst har værdi.
Sofie B: fint med en gang om året, men synes det bliver for besværligt med at melde sig
aktivt til. Mener stadig man skal melde sig aktivt fra. Vil stadig gerne have den som blog.
Bjarke: enig i at man skal melde sig fra og ikke til. Mener skrivelyst er en god reminder til
medlemmer.
Line: enig.
Nanna: enig.
Andreas: fornemmer enighed. Status quo plus skrivelystartikler på hjemmesiden.
Nanna: og at man gør opmærksom på at man kan melde bladet fra som fysisk.
Det er enstemmigt vedtaget.
b. Ambassadørprogram
Sofie B: de fleste kommer ind i word of mouth. Hvordan underbygger vi det? Foreslår
nogen foldere som man kan give til hufere der gerne vil sprede budskabet.
Bjarke: vi har før lavet reklamemateriale.
Line: god ide med foldere til dem der holder foredrag. Kan godt lide ideen om et
ambassadørprogram med folk der tager med til begivenheder og spreder ordet.
Andreas: gjorde den slags dengang han selv er formand, men det giver ikke så forfærdelig
meget. Fik dog en ide til at få en af de medlemmer der er gået forrest med at sprede ordet
til at sprede ordet med en artikel i Skrivelyst.
Elena: foreslår at vi er med på Foreningernes dag, da det er gratis.
Peter: foreslår at bruge youtube som reklame. Desuden lave nogen lokale afdelinger.
Andreas: ikke nok medlemmer:
Bjarke: bestyrelsen bakker op om lokale tiltag.
Line: Hvis man vil have teenagere med er der en masse man kan gøre.
Sofie B: synes det er vigtig at diskutere, hvordan man får flere medlemmer. Er skeptisk
overfor youtube.
Jacob: Peter, du skal være med i youtube gruppen. Kan sagtens være tid til at printe nyt pr
materiale.
Amalie: mere informativt pr materiale. Støtter op om Peters forslag om youtube introvideo.
Nanna: ja, til mere pr materiale.
Sofie B: alderen skal være mere klar i materiale.
Andreas: skal vi tage penge fra egenkapitalen til nyt pr materiale? 2000 kr.? Enstemmigt
vedtaget.
6. Forslag om vedtægtsændring 1: Andel af stemmer ved vedtægtsændringer, ved Bjarke S og Sofie
Boysen
Bjarke: at blanke stemmer ikke tæller som ”nej’er”
Andreas: synes blanke stemmer skal tælle med. Vil have et eventuelt minimum.
Sofie: synes der skal belønnes ved aktivitet.
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Bjarke: dårlig ide med et minimum.
Jacob: enig med Andreas i at det ikke skal være for nemt at lave vedtægtsændringer. Vil have at
man skal lobbye, hvis man vil have ændret noget. Man skal ikke kunne lægge mødet, hvor ingen
kan, for at få få til at komme.
Sofie: nogle sager ikke sexede.
Sofie Slot: var sidste år en af de blanke, som blev til et nej, og det var ikke hendes hensigt. Måske
oveni åbne op for mere brevstemning.
Sofie: proportionerne i orden. Foreningen bygger på tillid.
Peter: mener medlemsentusiasme er mest afgørende. ”Lokal formand fra Fyn har ret”.
Bjarke: vi bør tage udgangspunkt i virkeligheden. Vil ikke tvinge folk til indflydelse.
Sofie: husk, i forvejen skal der være 2/3 og ikke 1/2.
Amalie: enig med Bjarke.
Line: der kan være mange grunde til at stemme blankt, og derfor skal det ikke ekskluderes. Foreslå
at der både er en blanke stemmer og ikke tælle med.
Sofie: uddyber hvorfor det vedtægten skal ændres. Stort problem sidste år at folk der er neutrale
stemmer som nej.
Der stemmes anonymt. Resultatet er: 12 for ændring og 3 imod ændring. Ændringen er vedtaget.
7. Forslag om vedtægtsændring 2: bestyrelsens sammensætning ved Trine Ipsen og Anna Vejlgaard
Ændringen er vedtaget med 14 stemmer for og en blank.
8. Valg af poster i bestyrelsen samt revisor
Formand: Anna Vejlgaard, enstemmig tillid
Kasserer: Trine V. Ipsen, enstemmig tillid
Til denne afstemning bliver det noteret at vedtægtsændring 2 ikke tog højde for resten af
vedtægterne der nævnte posterne.
Bestyrelsesmedlemmer:
Malene, enstemmig tillid
Sofie Slot, enstemmig tillid
Bjarke, enstemmig tillid
Nanna, enstemmig tillid
Revisor: Michella, enstemmigt valgt
9. Forslag om oprettelse af projekt for ny hjemmeside
Jacob: understreger at det før er vedtaget at noget skal gøres ved hjemmesiden, men han vil nu
tage det som projekt at få gjort noget ved det. Han beder om at få det på budgettet i 2017 og 2018.
Udvalg: Jacob, Sofie Boysen, Sofie Slot, Bjarke, Andreas
Punkt 1: GF vedtager at Jacob N’s forslag om at lave HUF’s nye hjemmeside via Squarespace eller
lign. og at han står for at køre projektet og driver hjemmesiden efterfølgende, med budget på
1.6000 kr. om året i foreløbigt år 2017 og 2018.
Enstemmigt vedtaget.
Punkt 2a: den gamle hjemmeside afvikles helt
11 stemmer for 2a
Punkt 2b: den gamle side tilpasses nye behov og begrænses
3 stemmer for 2b
Punkt 3: kan der komme ekstra 1.500 kr. til hvis det bliver nødvendigt
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10.
11.
12.
13.

Enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent 2017
Fastholdelse af kontingent på 165 kr. stemmes for med 12 og 2 blanke
Godkendelse af budget
Enstemmigt godkendt.
Fastsættelse af dato for ordinære GF 2018
03/02-2018 kl 13
Eventuelt
a. Revisor: Sofie anbefaler bestyrelsen kigger på at bruge en professionel revisor. Hun påtaler
også om vi skal have så stor en egenkapital. Jacob mener ikke det er relevant med en
revisor.
b. Der kommer en forårsskriveferie den 19.-23. april.
c. Der kommer en forårsfest.
d. Skrivekursus den 13.-14. maj. Andreas, Sofie Slot, Malene vil gerne hjælpe Trine og Anna på
dagen.
e. Youtube
f. Fast opslag med info på fb-siden med kontaktinfo.
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