Beretning, Bjarnes bidrag
Beretningen vil jeg gøre kort. Hvis jeg skulle gå ned i alle enkeltheder, ville generalforsamlingen tage hele
aftenen. Hvis man har fulgt med i Klods Hans og evt. også på Facebook og hjemmesiden, vil man vide det
meste af det, jeg ikke nævner her:
Et kinesisk ordsprog siger, at ”Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger
vindmøller.” Vi har gjort begge dele i det seneste år. I begyndelsen brugte vi nok den danske tilføjelse: ”…
mens andre venter på, at det bliver stille igen.” Men da vi så, at coronaen ikke slap os lige med det samme,
har vi været meget aktive. En beslutning om at skære ned på antallet af bestyrelsesmøder – til ca. seks om
året – gik vi væk fra og er i stedet mødtes over Meet.
Vi har så småt fået gang i udvalgsarbejde, som kunne forberede og dermed kvalificere debatten på
bestyrelsesmøderne.
Vi har brugt meget tid på at ansøge især Statens Kunstfond, som tidligere har støttet os med op mod små
100.000 kr. årligt. Desværre er reglerne lavet om, og vi kan derfor ikke regne med at blive begunstiget som
tidligere. Corona-hjælp kan vi heller ikke få. Enten dækker de ikke 1/1 – 28/2 (hvor statusseminaret lå), "da
kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes
som på forhånd aflyst," eller også er det kun for arrangementer over 350 deltagere, og det kan vi trods alt
ikke stille til statusseminaret – endnu da. Og vi er - heldigvis da - ikke ved at gå konkurs, så den pulje kan vi
heller ikke søge.
Eline Mørch-Jensen og Janne Bech trak sig fra bestyrelsen sidste år, men da vi ikke kunne holde
generalforsamling, er Søren Fanø og Lærke Skærlund trådt til og har suppleret os uden at være fuldgyldige
medlemmer af bestyrelsen.

Udadvendte aktiviteter:
Vi har besluttet at gøre Klods Hans tilgængelig online via hjemmesiden.
Vi har brugt Facebook mere målrettet: Målet er ugentlige opslag, men det seneste år har der ikke været så
meget at skrive om, så målet er ikke nået. Optagelsen fra Klods Hans-prisoverrækkelsen på Albus er nået ud
til over 3.000 personer og er set sammenlagt 2324 minutter = over 1½ døgn. Facebook bliver også brugt til
dårlige nyheder og opslaget med et mindeord om Louis Jensen nåede 2228 personer og blev delt 14 gange.
I 2019 har vi holdt en række fyraftensmøder, det har naturligvis ikke været muligt i 2020.
Begge år (2019 og 2020) har vi lavet en medlemskampagne i oktober, hvor man året ud fik både resten af
året og hele det efterfølgende år til prisen for et almindeligt års medlemskab. Det har givet lidt, hvorimod
en kampagne i 2019 om at give et medlemskab i julegave ikke gav nogen nye medlemmer.
Generalforsamlingen i2018 har opfordret til, at vi undersøgte omkring at støtte et andet IBBY-land
økonomisk. (Forslagsstilleren tænkte på Cambodja.) Vi kontaktede IBBY International for at høre, hvilke
lande de kunne pege på som mest trængende. De pegede på … Italien, og vi har derfor ladet det ligge. Vi
betaler i forvejen 35.000 kr. årligt til IBBYs internationale arbejde.

En personlig bemærkning til sidst:
Jeg har som formand været fagperson i et indslag i P1 Morgen om bøger til og om børn med handicap.
Selskabet for Børnelitteratur bliver nævnt regelmæssigt i artikler i Specialpædagogisk Månedsblad og hvert
nummer af Børns Hverdag, hvor jeg skriver artikler om børnelitteratur.

For mig er samarbejde vigtigt. Vi har en stor rolle som samlende funktion for alle aktører indenfor
børnelitteraturen. Jeg har holdt en lang række møder med forskellige samarbejdspartnere: Redaktører,
forfattere, illustratorer, foreninger med samme fokus som os. Jeg glæder mig over, at så mange af vore
samarbejdspartnere er repræsenteret i aften blandt deltagerne. Det er også meget positivt, at der bliver en
meget bredt repræsenteret bestyrelse, hvis den kommer til at bestå af de kandidater, som er opstillet i
øjeblikket. Bredere end jeg kan huske det i den tid, jeg har haft i foreningen.
Jeg blev revisorsuppleant i 2013, da jeg deltog i min første generalforsamling. Det fortsatte jeg med at være,
til jeg i 2015 blev valgt ind i bestyrelsen, hvor jeg senere blev næstformand, og de seneste tre år har jeg
været formand. Nu føler jeg, tiden er inde til at drosle lidt ned. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen, men ikke
som formand. Birgitte Reindel, som også tidligere har siddet i bestyrelsen, stiller op som formand, så det er
et fint tidspunkt til et formandsskifte.

